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CURS COMMUNITY MANAGER

 

 

L'objectiu que persegueix aquesta formació és el de conèixer les principals funcions i eines d'un community 
manager dins de l'empresa: 
 
• Conèixer el paper Community Manager com a professional dins el marc empresarial i de l'estratègia central 
de comunicació, així com la seva importància i funcions dins de l'organització.
 
• Identificar i dominar les habilitats, dinàmiques de treball i les 
funcions del Community Manager a les comunitats online.
 
• Aprendre a gestionar les comunitats en línia, des d'un punt de vista estratègic en els mitjans socials, 
mesurant els seus resultats. 
 

ÍNDEX DE CONTINGUT 

EL PERFIL DEL COMMUNITY MANAGER

TEMA 1. De la Web 1.0 a la Web 2.0

 Introducció: Una Mica d'Història

 Social Media 

 El Treball de Community Manager
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TEMA 2. Community Manager, el Dia

 Introducció 

 Principis Bàsics de la Professió

 Característiques del Treball d'

 Estratègies i Planificació 

 Supòsits pràctics 

TEMA 3. Eines del Community a la sev

 Introducció 

 Blogs 

 Fotografies i Tot Tipus d'Imatges

 Textos i Presentacions 

 Multimèdia 

 Altres Eines Útils 

 Supòsits pràctics 

TEMA 4. Xarxes Socials, el Community Manager Social

 Introducció 

 Xarxes Socials, Què Són? 

 Facebook i Xarxes Socials Basades

 Microblogging. Què És Twitter?

 Altres Xarxes Importants 

 Supòsits pràctics 

TEMA 5. Medint Resultats 

 Introducció 

 Eines de Medició 

 Monitorització Twitter i Facebook

 Reputació Online 

 Supòsits pràctics 

TEMA 6. Ètica Online 

 Introducció 

 Què És la Netiqueta? 

 L'Usuari d'Internet del Segle XXI

 Supòsits pràctics 
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DESENVOLUPAMENT I DURACIÓ

Aquesta formació té una durada estimada de 50 hores que es realitzarà en la modalitat de teleformació,
 
L'alumne matriculat se li facilitarà unes claus d'accés a través de les quals es podrà connectar a la plataforma 
d'aprenentatge on accedirà als continguts i activitats formatives.
 
L'alumne disposarà d'un tutor que farà el seguiment del seu procés d'aprenentatge, per poder garantir el 
correcte desenvolupament del curs i resoldre tots els dubtes.
 

INVERSIÓ 

375€ 

 

MÉS INFORMACIÓ 

Consulta'ns a: 
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L'alumne disposarà d'un tutor que farà el seguiment del seu procés d'aprenentatge, per poder garantir el 
correcte desenvolupament del curs i resoldre tots els dubtes. 

Informació i matrícules en Creantum Girona: 

hola@creantum.com 

Tel. 872 026 642 
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