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Assumpte:  “Oberts a la innovació: els dimecres tecnològics” –  Seminari sobre la creació 
                         d’una botiga en línia i le s xarxes socials 
 
Dimecres, 25 de març, de 14.30 a 17.00 hores, a l’E difici de la Generalitat de Catalunya 
(Plaça Pompeu Fabra, 1 – Girona) 
 
Benvolgut amic, benvolguda amiga, 
 
La Confederació de Comerç de Catalunya (CCC) a través de la seva Delegació territorial a Girona, 
us convida a assistir a un seminari tecnològic gratuït , amb la col·laboració d’IDigital i 
Openshopen i amb el suport del Consorci de Comerç, Artesania i Moda i del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’objectiu d’aquest seminari és aprendre a crear una botiga en línia. Durant la sessió, es 
configuraran les funcionalitats bàsiques per poder començar a vendre per internet. A més, també 
s’introduirà el participant en les xarxes socials i en la utilitat que tenen per a un establiment 
comercial. 
 
Aquesta formació està adreçada a comerciants, empresaris i autònoms del sector del comerç, 
dels serveis i del turisme. Es realitzarà el dia 25 de març, de 14.30 a 17 hores, a l’Edifici de la 
Generalitat de Catalunya, Plaça Pompeu Fabra, 1 de Girona. Per inscriure’s al seminari, cal enviar 
un missatge electrònic a girona@confecom.cat o trucar al telèfon 972 41 62 44, i proporcionar les 
següents dades: 
 

- Nom i cognoms de l’assistent 
- DNI 
- Nom de l’empresa 
- Sector d’activitat 
- Nombre de treballadors 

 
Per poder configurar de la millor manera la botiga durant la formació, és indispensable disposar de 
les imatges corresponents al logotip  que es vol que aparegui a la botiga en línia i als productes 
que s’hauran de carregar (es poden portar en una memòria USB o penjar-les en algun repositori 
en línia al qual es tingui accés, com ara Google, Dropbox, etc.). 
 
Els participants al seminari rebran un certificat d’assistència . 
 
Us hi esperem! 
  
 
 
 
 
Miquel Àngel Fraile    Oriol Calvo 
Secretari general CCC    Delegat territorial de la CCC a Girona 
 
Barcelona, 3 de març de 2015 


