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2Fitxa tècnica del programa

• Programa estructurat en 8 mòduls

• Impartit en 8 sessions de 2 hores de duració + 1 sessió final de 1 hora. 17 hores en total.

• Format on-line en aula virtual.

• Idioma: castellà i català

• Cost: gratuït*

• Inici: 14 de juny 2022

• Horari: de 16:00h a 18:00h

• Places disponibles: 25

*Curs cofinançat pel projecte Enterprise Europe Network i ACCIÓ. 



3A qui va dirigit
Aquest curs està especialment dissenyat per professionals dels

departaments de màrqueting, comercials o d’exportació d’empreses

de subcontractació industrial que vulguin conèixer amb més

profunditat els elements d’una bona estratègia digital internacional.



4Objectius del programa

• Capacitar a l’alumne per entendre les particularitats del B2B digital aplicat al sector de la subcontractació industrial,
fer un anàlisi intern de l’empresa per entendre qui és el seu client digital i revisar l’actual posicionament de marca de
l’empresa.

• Conèixer les eines disponibles per ajudar a seleccionar els mercats més interessants i estudiar la competència digital
en aquells mercats.

• Aprendre a treballar Linkedin per generar oportunitats de negoci

• Conèixer les eines disponibles i les accions de promoció que podem realitzar per captar leads comercials (SEO i
SEM, campanyes display, etc.).

• Com millorar l’efectivitat dels actius digitals que tenim a la nostra disposició: web, e-commerce, continguts digitals.

• Com fer que el nostre pla de desenvolupament de negoci digital sigui sostenible en el temps.

• Treballar la gestió de les persones per afrontar un projecte d’internacionalització digital: tant l’equip de màrqueting
digital internacional com el client internacional

• Com aplicar tot el que hem aprés als dos mercats més importants pel sector de la subcontractació: França i
Alemanya



5Docents

Biladi Lujan
Senior Marketing Strategist
de saKudarte

Carol San Pedro
Responsable de Comunicació i
Màrqueting Industrial B2B
de saKudarte

Anna Casas
Responsable de projectes de Límbic

Marta Font
Responsable de performance and
growth de Límbic

Quique Fernández-Regatillo
Direcció d’Operacions
de saKudarte

Rubén López
Art Director
de saKudarte

Sònia Verdú
Responsable de Màrqueting Online i
Continguts Digitals de Límbic
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Contingut i programació

DATA MÒDUL H.dedi
cació

CONTINGUT FORMADOR

14/06 Estratègia digital 
B2B per empreses 
de subcontractació 
industrial

2h Introducció
• Particularitats del sector B2B i reptes
• Transformació digital de la xarxa de vendes
• Pla de desenvolupament del negoci digital 

internacional

Biladi Luján

Anàlisi intern
• Com estem venent ara
• Construir un buyer persona
• Estudi de la competència on-line
• Disseny del customer journey

Auditoria
• Auditoria del branding actual. Importància del 

branding
• Missatges comercials actuals
• Suports de venda actuals
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Contingut i programació (II)

DATA MÒDUL H.dedi
cació

CONTINGUT FORMADOR

15/06 Com escollir país en 
l’estratègia digital 
B2B

2h • Com escollir país? Infraestructura i eines
• Estudi de l’abast a mitjans professionals i display
• Estudi de la competència on-line per país
• Objectiu: Venda on-line – e-commerce o captació de 

leads?
• Necessitats de comunicació i actius digitals

Quique 
Fernández-
Regatillo

21/06 Linkedin per generar 
oportunitats de 
negoci

2h • Linkedin: empresa i personals
• Linkedin Ads

Carol San Pedro
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Contingut i programació (III)

DATA MÒDUL H.dedi
cació

CONTINGUT FORMADOR

22/06 Accions de 
promoció Captació 
de leads

2h • Campanyes de display
• Contractació de mitjans professionals
• Search (SEO – SEM)
• Com realitzar un pla d’acció de màrqueting

Quique 
Fernández-
Regatillo

28/06 Actius Digitals 2h • MVP: one page
• Landing
• Web: Requisits d’una bona web per convertir 
• Pla de continguts i formats
• Descàrregues – continguts de valor
• Com realitzar un pla de treball per la 

internacionalització 

Rubén López
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Contingut i programació (IV)

DATA MÒDUL H.dedi
cació

CONTINGUT FORMADOR

29/06 Pla de 
desenvolupament 
de negoci digital 
sostenible en el 
temps

2h • Automatització
• Seguiment – indicadors 
• Inversió

Biladi Luján

05/07 La gestió de les 
persones: l’equip de 
màrqueting i el 
client internacional

2h • Equip de màrqueting internacional: avantatges i 
inconvenients de tenir equip intern, extern o model 
híbrid

• Coneixent el nostre client:
• Estratègia de màrqueting i comportament del client a 

B2B
• Factors externs i interns del nostre client
• El procés de decisió de compra o contractació a B2B
• Els processos postcompra a B2B
• Think local: diferències culturals i de comportament 

més enllà de l'idioma (exemples pràctics) 

Anna Casas
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Contingut i programació (V)

DATA MÒDUL H.dedic
ació

CONTINGUT FORMADOR

06/07 Màrqueting 
específic pels 
mercats de França i 
Alemanya

2h • Aplicar el que s’ha aprés al curs als mercats de França 
i Alemanya

• La nostra experiència en aquests països
• Intercanvi d’experiències entre els participants

Biladi Luján
Carol San Pedro
Anna Casas
Sònia Verdú

Segona 
quinzena 
de juliol

Formació sobre els 
mercats de França i 
Alemanya

1h • Sessió i entrega de dossier
• Doing business del sector de la subcontractació i 

entrega de dossier digital: com són les vendes digitals 
industrials? Volums, dades, tendències,...

• Llistat de marketplaces, directoris empresarials, 
plataformes i revistes digitals: funcionament, preus, 
abast, especialitats, etc. (1 llistat grupal)

Equips de les 
oficines d’ACCIÓ 
a París i Berlín
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Mentoria individualitzada

Aquelles empreses que ho desitgin, disposaran de 3 hores de

mentoria individualitzada amb l’empresa saKudarte i Límbic per tal

de donar suport en l’aplicació dels continguts del curs a cada cas

empresarial.



Contacta’ns!

934 767 206
info.accio@gencat.cat
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona

accio.gencat.cat
catalonia.com

Segueix-nos a les xarxes socials!

accio_cat
@Catalonia_TI

linkedin.com/company/acciocat/
linkedin.com/company/invest-in-catalonia/

Gràcies!

mailto:info.accio@gencat.cat
http://www.accio.gencat.cat/
http://catalonia.com/
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