
I N S T A G R A M  N I V E L L
A V A N Ç A T  I  N I V E L L  B À S I C

20 hores  
Del  21/09

al  26/10
 

Introducció, algoritme i novetats.
Benvinguda, introducció a Instagram (dades), configuracions bàsiques, tipus de
compte, privacitat, seguretat, algoritmes i novetats i SEO.

DIMARTS 21 DE SETEMBRE

Pla de màrqueting per Instagram
Anàlisi del recorregut de compra a Instagram. Les 4 fases pel pla de màrqueting,
Buyer person i mètriques. Eines per crear un pla de màrqueting.

DIJOUS 23 DE SETEMBRE

Com crear un pla de continguts
Com crear un banc de continguts, tipus de continguts. Com crear un calendari
editorial, aconseguir un feed ordenat, copyright i storytelling pels teus posts,
eines per programa contingut.

DIMARTS 28 DE SETEMBRE

Diseny de contingut creatiu i eines. Optimització del perfil i destacats
Apps per crear contingut creatiu i exemples de dissenys creatius creats amb el
propi Instagram. Optimització del perfil i destacats.

DIJOUS 30 DE SETEMBRE

Formació  teòr ico-pràct ica

Històries d'Instagram
Pla de continguts de les històries. Stickers i GIFS, trucs. Exemples d'històries
creatives.

DIMARTS 5 D'OCTUBRE

Reels i continguts estrella
Pas a pas per crear un reel (Instagram i Inshot). Transicions TOP. Funcionalitats
dels reels i exemples.

DIJOUS 7 D'OCTUBRE

La formació de nivell bàsic es relaitzarà el dia anterior a la de nivell avançat,
amb el temari adaptat al nivell del curs.



Hashtags i trucs per aconseguir major visibilitat
Hashtags de 0 a 100. Com dissenyar una estratègia de hashtags, com saber
quins funcionen millor i eines de gestió. Altres tècniques per augmentar la
visibilitat dels teus posts (SEO)

DIJOUS 21 D'OCTUBRE

https://es.linkedin.com/in/carmenvazquezfernandez

https://www.carmenvazquezgroup.com/

https://www.instagram.com/carmenvazquez_marketing

Pràctiques de reels i interaccions per créixer
Interaccions, clau per créixer a Instagram. Com organitzar la interacció.
Coleccions, funció de millors amics, sortejos i concursos. 

DIJOUS 14 D'OCTUBRE

Influencers i col·laboracions
Tipus d'influencers, estratègia d'influèncers, eines i mesurament. Exemples de
campanyes. Directes.

DIMARTS 19 D'OCTUBRE

Compres a Instagram
Com vendre a Instagram, botiga, configuració i opcions.

DIMARTS 26 D'OCTUBRE

Formació a càrrec de Carmen Vázquez,
Especialista en màrqueting digital i xarxes socials

Emplena el formulari adjunt al següent enllaç per formalitzar la pre-inscripció.
Contactarem amb vosaltres abans de començar la formació. 
https://forms.gle/UN5PSsaECGoTMTiw5

INSCRIPCIONS

https://es.linkedin.com/in/carmenvazquezfernandez
https://www.carmenvazquezgroup.com/
https://www.instagram.com/carmenvazquez_marketing/?hl=es
https://forms.gle/UN5PSsaECGoTMTiw5

