
 
 
 

 
 

DIMARTS 14 DE JUNY 2016 - JORNADA DE FORMACIÓ FIRATÀRREGA 2016 

 
Un dia pensat per preparar FiraTàrrega, amb 2 tallers teòric-pràctics: 
 
Matí -> Formació Lunch meeting organitzat per ICEC 
Tarda -> Taller d’email marketing organitzat per COFAE 
 

BLOC MATÍ de 9.30h a 13.30h 
Jornada de formació específica per preparar la vostra participació en el lunch-meeting 
 
Taller d’assistència obligatòria per a les companyies seleccionades a participar al Lunch 
Meeting que organitza l’Àrea de Mercats de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC). 
És un taller teòric i pràctic de com fer presentació i venda durant la trobada amb els 
professionals internacionals durant el lunch-meeting 
 
A qui va adreçat: A la persona que representarà la companyia al Lunch Meeting.  
Lloc del taller: Arts Santa Mònica. Les Rambles, 7 (Barcelona) 
Informació i confirmació assistència: Cata Massana (Area Mercats ICEC). Email: 
lunchtarrega.icec@gencat.cat  

 

BLOC TARDA de 15h a 19h 
 
De 15 a 16h Introducció al mercat d’arts escèniques de FiraTàrrega 
Presentarem la part professional de FiraTàrrega. Explicarem les eines i els espais de contacte 
professional i alguns trucs per fer una bona campanya de promoció. 
 
De 16 a 19h 
Taller pràctic “Com usar l’email marketing per optimitzar la nostra estratègia de comunicació”, 
impartit per Carles Ponce de Teknecultura 
Una sessió teòrica i pràctica per conèixer i saber implementar l’email marketing amb criteris 
estratègics. Amb explicació de metodologies, eines amb anàlisi de bones pràctiques i resolució 
de casos. Es recomana anar-hi amb portàtil o tablet per fer els exercicis.  

 
A qui va adreçat: A la persona que porta la comunicació i marketing 
Lloc del taller: ESCI-UPF. Passeig Pujades, 1, Barcelona 
Informació i inscripció gratuïta: Mike Ribalta de FiraTàrrega pro@firatarrega.com 

 
És una jornada intensa però que us donarà totes les pistes per fer una bona estratègia de 
comunicació i garantir la millor participació a la Fira. Al ser tallers pràctics ho pot fer una sola 
persona o us ho podeu dividir entre dos. 
 
Reserveu-vos el dia i participeu a les dues activitats!! 
Si voleu més informació no dubteu a contactar-nos: Mike Ribalta Tel. 973 501 368 o 
pro@firatarrega.com  


