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Presentació

La revolució tecnològica a l’economia és una realitat i el comerç és un dels sectors que 
més canvis està experimentant, ja que interactua amb un consumidor que ja és eminent-
ment omnicanal. La tecnologia digital ha de permetre als retailers millorar l’experiència 
de compra dels seus clients; reduir costos, incrementar la notorietat de la marca (bran-
ding) i fins i tot competir, amb millors condicions, amb els negocis digitals nadius.

Conèixer i dominar l’entorn mobile -que ja suposa el 54% de les vendes per Internet; el 
funcionament, amb objectius comercials, de les xarxes socials, dels cercadors, o dels 
influencers  s’han convertit en una prioritat per poder definir una estratègia global que 
ens permeti competir i posicionar-nos en un entorn de negoci que cada vegada canvia 
més de pressa.

El nou programa en Transformació Digital et capacitarà per afrontar la nova realitat amb 
garanties d’èxit. Un programa que està pensat i dirigit de forma molt especial a aquelles 
empreses i professionals del retail que vulguin millorar les seves accions en Marketing 
Digital, acompanyats de professionals del sector.

64 hores Inici 24 de Març
ESCODI
Carrer Colom 114, 
08222, Terrassa
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• Per què hauries de fer el curs?
 
 · Per saber definir un pla de Marketing digital d’acord amb els objectius i estratègies  
 de la teva empresa i en funció de les noves demandes dels consumidors.

 · Per actualitzar el teu coneixement de les xarxes socials com a eines de notorietat i  
 venda.   
                                                                                                                  
 · Per conèixer les noves tendències en SEO, SEM i Marketing d’Influencers     

              

• Adreçat a professionals
El programa en Transformació Digital està adreçat a professionals del sector retail, o similar, 
amb experiència en Marketing Digital. El curs a nivell de conceptes és de nivell mig-alt.

Adequat per a aquells professionals del sector del retail que ja són coneixedors de les eines 
de Google, Facebook, Ads Manager,etc.

• Titulació
  
Diploma ESCODI, l’Escola Universitària de Comerç.

Per l’obtenció d’aquest diploma, és necessari realitzar el programa complet i assistir com a 
mínim a un 80% de les sessions presencials.
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 • Programa

Definició de Pla de Marketing Digital

• Anàlisis del sector i competència i creació de Perfils Digitals i Customer Journey.
• Definició d’objectius de Branding i Performance alineats amb el mix de marketing 
de l’empresa.
• Planificació d’escenaris y definició de Budget i Forecast
• Definició del calendari de Campanyes

Definició web i comerç electrònic

• Segmentació del target, assortiment de productes i estratègies de pricing
• Eines per optimització dels objectius i elements clau de conversió.
• Elements clau per a un comerç omnicanal.
• Tecnologies i CMS per a l’escalabilitat de projectes online.

Estratègies de continguts

• Definició de la territoris de contingut/marca i creació de la matriu de continguts
• Creació d’un Pla de mitjans anual amb pressupost i recursos a destinar.
• Calendari de mitjans.

Pla d’acció amb metodologia RACE ( fases Customer Journey )

• Posicionament a cercadors Branded i non-Branded, noves estratègies per dominar el SEO
• Publicitat al cercadors – SEM.
• Marketing Influencers, coneix com gestionar els Influencers i com aquests et poden fer arri-
bar a l’audiència adequada.
• Social Media, domina el Facebook ads manager per a crear campanyes publicitàries d’èxit a 
Facebook i Instagram.
• Amazon Ads
• Com crear una campanya programàtica d’anuncis i els “secrets” perquè siguin efectives.

Mesura i guanyaràs

• Analítica avançada amb Google Analítics. Creació de filtres, segments, taulers personalitzats 
per poder prendre millors decisions.
• Sistemes d’atribució per a mesurar l’èxit de les campanyes
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• Professorat

Xavier Rivera: Coordinador Acadèmic del Curs i professor d’ESCODI dins 
el Grau Universitari de Comerç i Distribució i diversos cursos especialitzat 
per al retail. Expert en la definició de plans estratègics online i omnica-
nals. Soci fundador de Hood Bikes, Runfastergear, PedalGetaways i altres 
projectes relacionats amb l’ecommerce. Consultor i Director d’i-Marketing 
Consulting. Membre del Consell d’Administració d’Intersport com a asses-
sor extern en temes digitals

Víctor de Francisco: Llicenciat en Ciències Empresarials, especialitat Mana-
gement Internacional. Màster en Finances, i Màster en Internet Manage-
ment per l’Institut Català de Tecnologia (ICT). Va ser el primer professional 
autoritzat per Google a Espanya per impartir els seminaris oficials de Goo-
gle Ads (2007- AdWords Seminar Leader), i és professional autoritzat des 
del 2005. Professor especialitzat en Comerç Internacional, i Màrqueting 
Internacional, relacionats amb el món d’Internet en diversos organismes i 
universitats (UB, Universitat Abat Oliba CEU i ESCI- UPF). Actualment és el 
director del Máster en Administració d’Empreses a Internet de la UB, i del 
Màster en Màrqueting Digital Internacional (MDI) de la ESCI-UPF.

A nivell empresarial és el director REEXPORTA, Agència de Digital Perfor-
mance Marketing que realitza accions a Internet a tot el món des del 2004.

Oscar Cumí: Influencer Marketing Management a The Dream VR i director 
del Postgrau en Marketing Digital i Ecommerce a Euncet Business School. 
Top 100 Conferenciants d’Espanya en materia d’Influencer Marketing. 
Fundador dels esdeveniments de Youtubers TMDay, acció guanyadora a la 
millor campanya social a xarxes al 2017. Fundador de l’Influencers Marke-
ting Day i de Mr.Who.

Carlos Martinez: CEO & CO - FOUNDER DE Epinium (Amazon Marketplace 
Optimitzation) President de PIMECJoves i professor de la UPF.

Com a CEO i cofundador de Epinium, ha ajudat a més de 500 marques 
mundials a incrementar el seu rendiment a Amazon. Durant aquest temps, 
ell i el seu equip han liderat més de 30M€ en vendes a Amazon.
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Alba Piulachs: Graduada en Publicitat i Relacions Públiques per la UAB, 
actualment és la responsable de programática en MediaMarkt Iberia. 
Especialista en planificació, execució i seguiment de les campanyes de 
Display, Radio i Programàtiques, amb diverses estratègies i KPI’s adequa-
des a cada part del Funnel.

Armando - Mando Liussi Depaoli: CEO & founder de Incúbame (Business 
Incubator). Fundador de Bridgedworld.com, Conektia CTT, The Digital 
Signage Club - Imagenclara IC/B. És professor associat a Deusto Business 
School ; Professor de Digital Marketing a UPF; IED en Information Techno-
logy de National Technological University (UTN Argentina). 

Senior Consultant i Mentor d’emprenedors. Amb més de 18 anys d’expe-
riència gestionant equips de comunicació, ja sigui com a agència, com a 
Director de comunicació o com a assessor, entre Europa i Amèrica. Ac-
tualment actua com a consultor corporatiu en el canvi digital gestionant i 
implementant projectes (Marketing, RRHH, planning, ORM). Com a mentor 
en start ups, estableix i supervisa equips treball, definint etapes tecnolò-
giques i processos socials.
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• Calendari i horari
El programa té una durada de 64 hores, i s’estructura en un total de 8 jornades de 8 hores 
cadascuna.

Es faran sessions setmanals, els dimarts, en horari de 9.30h a 13.30h i de 14.30h a 18.30h
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 • Informació clau
Transformació Digital: Marketing 360º per a retailers

• Informació i inscripcions
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Durada 64 hores

Data d’inici Dimarts 24 de març de 2020

Data de finalització Dimarts 26 de maig de 2020

Horari De 9:30 a 13:30h i de 14:30 a 18:30h

Lloc Seu d’ESCODI a Terrassa

Preu Matrícula del programa complet: 1.650 €

Contacte Sra. Dalal Battikh – Sra. Mercè Colomer

Telèfon 937 839 745

Horari Dilluns a divendres, de 9 h a 17:30 h

Inscripció web https://escodi.com/programes-executive

e-mail escodi@escodi.com

Whatsapp 685 834 059

Seu ESCODI Vapor Universitari, c/Colom 114, 08222, Terrassa


