
 

Formacions FEFAC: Facebook i Copywriting per 
escriure textos online, 20 de desembre 

A càrrec de la farmacèutica especialitzada en Social Media Inma Riu 

FEFAC organitza per al pròxim dia 20 de desembre tres sessions formatives, dues 
sobre Facebook i una sobre Copywriting (com escriure textos per al bloc o web), 
dirigides a titulars i les persones de l’equip de la farmàcia responsables de la 
Comunicació 2.0. 

Les tres sessions seran eminentment pràctiques i aniran a càrrec d’Inma Riu, 
farmacèutica especialitzada en Social Media i directora de Saludability. 

Les xerrades tindran lloc a les oficines de la Federació (C/ Casanova 84-86, Entr. 
1a: https://goo.gl/maps/g5orv) i seran les següents: 

Curs 1: Facebook Bàsic 

Hora: de 9 a 10:30h. 

Curs 2: Facebook Avançat 

Hora: de 10:45 a 12:15h. 

Curs 3: Copywriting: Com escriure textos al bloc o web per guanyar usuaris 

Hora: de 12:30 a 14h. 

Preu (de cadascun dels cursos):  Farmàcies associades......... 95 euros  
Farmàcies no associades.... 120 euros 

Descomptes:  Si hi ha més d’una inscripció (per farmàcia o curs): 10% de descompte. 

Si es realitzen els tres cursos, preu especial de 230 euros. 

 Data límit d’ingrés: 16 de desembre. Núm. Cte: ES32 2100 0842 3102 0056 0336 

Les places estan limitades a 12 alumnes per curs. 

Si estàs interessat en inscriure’t o vols més informació, posa’t en contacte amb 
FEFAC, a través del telèfon 93 323 24 22 o via email: fefac@fefac.cat 

És imprescindible portar ordinador portàtil o tablet per treballar-hi durant la sessió. 

Disposeu d'aquesta informació adjunta en PDF. 
 
 
 
(Pàgina següent, Contingut dels Cursos) 
 

 

http://www.saludability.com/
https://goo.gl/maps/g5orv
mailto:fefac@fefac.cat


 
 

 

Formacions FEFAC: Facebook i Copywriting per 
escriure textos online, 20 de desembre 

Contingut dels Cursos: 

Curs 1. Facebook bàsic: 

• Compte personal vs compte de la farmàcia 
• Què he de saber de Facebook (analítiques bàsiques) 
• Què em permet fer? 
• Sobre què parlem a Facebook? 
• D’on agafo informació i sobre què escric? 
• Com vigilar la meva competència 
• Webs a considerar 
• Exemples a seguir 

Curs 2. Facebook avançat: 

• Com destacar a Facebook (imatges vs vídeos) 
• Picmonkey i Canvas (eines d’imatges) 
• Com fer sortejos 
• Publicitat 

Curs 3. Copywriting:  

• Com millorar els textos del teu web, bloc i xarxes socials per guanyar 
seguidors. 

• Es repassaran els secrets per escriure un bon text i fer que l’usuari faci allò que 
volem que faci: compartir, comprar, recomanar-nos, apuntar-se a la nostra 
newsletter,... 

• Continguts: 
o Com escriure un post més efectiu. 
o Com triar el millor titular. 
o Quines accions vull que faci l’usuari al meu bloc. 
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