
SEMINARIS FUTUR MOD 
16, 17 i 18 D’OCTUBRE 

      
Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i 

experimentals. 



16 d’octubre de 2017 

DISSENY I EXECUCIÓ D’UN PLA DE SOCIAL 
MEDIA MARQUETING 

HORA: 17:00 

 

 

 

 

 

Veurem per a què serveix un pla de Social Media 
Marketing, com s’estructura, què cal saber i com 
definim l’estratègia i la tàctica. 

 

 

 

 

 

Inscriu-te https://goo.gl/forms/YjP1Q3W3aISmh0gk2 

 

SOSTENIBILITAT I ECONOMIA CIRCULAR EN EL 
MÓN DE LA MODA 

HORA: 18:30 

 

 

 

 

 

Què significa realment “Moda Sostenible”? Quins 
són els criteris fonamentals per determinar la 
sostenibilitat d’una peça? Quin paper juguen les 
matèries i els processos en el sector tèxtil? Com 
innovar per a un client exigent però que no vol que el 
seu consum afecti negativament al planeta? 

 

 

 

Inscriu-te https://goo.gl/forms/YjP1Q3W3aISmh0gk2 

 

Ponent: David Soler, Director del 
Postgrau de màrqueting Digital, a 
EADA 

Ponent: Gema Gómez, Directora 
i fundadora de SLOW FASHION 
NEXT 
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17 d’octubre de 2017 

E- COMMERCE I MÀRQUETING DIGITAL 

HORA: 17:00 

 

 

 

 

 

Descobreix com aprofitar els canals digitals per fer 
créixer el teu negoci.  

 

 

 

 

 

 

Inscriu-te https://goo.gl/forms/YjP1Q3W3aISmh0gk2 

 

EL CANVAS COM A MODEL DE PLA DE NEGOCI 
OPERATIU 

HORA: 18:30 

 

 

 

 

 

Com fer un pla de negoci centrat en la proposta de 
valor del projecte i en els elements essencials a tenir 
en compte per assolir els objectius. 

 

 

 

 

 

Inscriu-te https://goo.gl/forms/YjP1Q3W3aISmh0gk2 

 

Ponent: Llorenç Palomas, 
Responsable de vendes i 
Màrqueting de TRILOGI  

Ponent: Lídia Morcillo, Responsable 
d’Innovació de FITEX,  Fundació per a 
la Innovació Tèxtil 
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18 d’octubre de 2017 

ELS REPTES DEL COMERÇ EXTERIOR. CREAR UNA 
ESTRATÈGIA PER INTERNACIONALITZAR UNA 

EMPRESA 

HORA: 17:00 

 

 

 

 

 

Exportar o no exportar? 

Aquesta és la qüestió. 

Identificarem els beneficis i els reptes de tot procés 
d’internacionalització d’una empresa, amb un 
enfocament molt pràctic, centrant-nos d'una manera 
especial en com comercialitzar el nostre producte en 
nous mercats exteriors, en el món de la moda. 

 

Inscriu-te https://goo.gl/forms/YjP1Q3W3aISmh0gk2 

 

 

MARQUES AMB VALOR 

HORA: 18:30 

 

 

 

 

 

Una marca va més enllà d’un nom i un logo. És un 
record, és un sentiment, és una emoció lligada a una 
identitat. Perquè una marca no és el que diu esser, 
sinó el que fa sentir als seus equips i públics seduint-
los amb les seves experiències. Només són 
memorables les marques extraordinàries, i el que les 
fa extraordinàries són els detalls. El branding és l’eina 
de gestió de la marca, central en tota marca que 
vulgui tenir èxit enfocant-se en un mercat. 

Inscriu-te https://goo.gl/forms/YjP1Q3W3aISmh0gk2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponent: Inmaculada Urrea, Fundadora 
de SOFOCO, és Directora del Postgrau 
de creació i gestió de marques de 
moda a BAU 

Ponent: Albert Pallarès, consultor en 
comerç internacional per a pimes 
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