
 
PROJECTE  “EMPRESA I DIGITALITZACIÓ 

 
El Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat es complau en convidar-vos a dues Sessions formatives emmarcades 
en el Projecte Empresa i Digitalització subvencionat per la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu. Aquest projecte té com objectiu incloure  les 
empreses de Sant Feliu dins de la societat digital generalitzant l’ús de les TIC, així com fomentar la innovació i la competitivitat empresarial mitjançant la 
creació de coneixement. 

 
L’objectiu de les sessions és donar a conèixer les possibilitats i els beneficis que ofereixen les noves tecnologies en l'optimització de la gestió i el rendiment 
empresarial, treballant dues àrees lligades a les TIC, l’àrea ERP i programes de gestió a l'empresa, i l’àrea web i posicionament de l’empresa. 
 
Les jornades seran portades a terme pel Sr. Xavier Rivera, expert en la utilització de Internet com a canal de promoció global i fundador de l’empresa  
i-marketing Consulting, i el Sr. Pere Simón, expert en Sistemes d’informació i gerent de l’empresa Training Soft. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cal fer inscripció prèvia i podeu inscriure-us a una o dues de les sessions indiferentment.  
 
Inscripcions: oise@santfeliu.cat o trucant al 93 685 07 83 (Sra. Remedios Jiménez) 

Internet com a eina de màrketing 
 
L’objectiu d’aquesta sessió és donar a conèixer eines per optimitzar la 
presència de la nostra empresa a internet  a nivell del disseny i 
programació web i sobre el posicionament als cercadors com Google, 
Yahoo i Msn 
 
Dia: 18 de juny de 2008     Horari: De 15 a 19  hores 
 
Lloc: Centre Can Maginàs, C. Hospitalet, 25. Sant Feliu de 
Llobregat 
 
Contingut: 
 
• Quins són els objectius de l’empresa a internet 
• Què implica tenir una web d’àmbit nacional i internacional 
• Com podem arribar al nostre client potencial mitjançant Internet 
• Introducció dels cercadors com a canals de promoció 
• Eines per mesurar i optimitzar la rendibilitat de la inversió de la 

nostra web i de les accions de publicitat online. 
 

Sistemes d’informació: de la organització tradicional a la 
organització digital de l’empresa 

 
L’objectiu de la sessió es donar pautes pel pas de la  organització 
tradicional de l’empresa a la organització digital, a través de la 
implantació de programes de Gestió, dins de l’entorn d’un Sistema 
d’Informació, indicant-ne els costos i els beneficis d’aquesta 
implantació. 
 
Dia: 26 de juny de 2008 Horari: De 15 a 19  hores 
 
Lloc: Centre Can Maginàs, C. Hospitalet, 25. Sant Feliu de 
Llobregat 
 
Contingut: 
 

• Introducció: que és i per què un Sistema d’Informació? 
• Què comporta per a l’empresa el pas d’organització 

“tradicional” a organització “digital” 
• Els costos i els beneficis d’un Sistema d’Informació 
• L’organització de la informació: bases de dades 
• Casos reals d’implementació de Sistemes d’Informació 

 



 
 


