A Manlleu Fem Xarxa Ràdio
Dimecres a les 18.30 h.
107 FM | Radiomanlleu.cat

Formacions Lab Manlleu:
Campanya de Nadal, nous formats
a les xarxes socials i Tècniques
de Negociació
Informem de tres noves accions formatives
que tindran lloc al Lab Manlleu i que estan
impulsades pels serveis d’OPE Empresa i
OPE Comerç. Les inscripcions es poden fer
a través del correu lab@manlleu.cat.

Tècniques de negociació
Dimecres 3 i dilluns 8 de novembre. De 15:30
a 19:30 h.
Preu: copagament de 45 € per alumne
Aquesta és la segona part d’un curs que ja es va impartir fa uns mesos. La formació va càrrec d’Anna Viñals i no requereix haver assistit a la primera part per
participar-hi. Després de les valoracions excel·lents que va rebre la primera part,
us animem a assistir a les noves sessions.
Programa
Sessió 1
Small Talks—Chat first, negociate later
Com trencar el gel per tal d’establir una relació de confiança i agradabilitat amb
el nostre interlocutor.
L’escolta, la ‘cara oculta’ de la comunicació
Come scoltar millor i perquè és important. Exercici: “no me hables en chino”
Sessió 2:
Management persuasiu, Argumentació

Què és un argument

Perquè cal argumentar

Tipus d’argument: logos - pahos - ethos

Exercici: L’Oreal
Exercici: storytelling
Com fer-nos bones preguntes - mètode SPIN.

Trucs efectius per preparar la teva campanya de Nadal
Dilluns 15 de novembre de 17 a 19 h. Preu: gratuït
El Nadal és per a molts negocis l'època de l’any en què hi ha més activitat. És el
moment on hi ha més oportunitats de vendre i també d’arribar a més persones.
Formació a càrrec de Marta Costa, de Marketing per tu.
Programa

Preparar la campanya de Nadal

Estratègies de venda per la campanya de nadal

Tècniques per vendre més aquest Nadal

Casos d’èxit

Començar a treure el màxim profit a Tik Tok i Reels
Dilluns 22 de novembre de 17 a 19 h. Preu: gratuït
Tik Tok és la nova xarxa social de moda perquè es tracta d’un format de vídeos curts molt nou, que torna a posar l’entreteniment com a principal ingredient.
Instagram i facebook han creat Instagram Reels, una aplicació integrada dins
dels Stories, que competeix directament amb TikTok. Formació a càrrec de
Marta Costa, de Marketing per tu
Programa

Les claus de l’èxit de Tik Tok i Reels

Com són els vídeos que es viralitzen

Com l’estan fent servir organitzacions i marques personals

Exemples inspiradors

Com començar a Tik Tok i Reels

Introducció a l’editor de vídeos
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Resum dels Tastets de
Porc i Cervesa 2021

