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De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de: PUBLICITAT MONTSENY SL, amb la 
finalitat de poder remetre-li la corresponent documentació. En compliment amb la normativa vigent, s’informa PUBLICITAT MONTSENY SL, que les dades seran conservades durant el període legalment establert, amb la present 
clàusula queda informat que les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a: administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les que sigui necessària la comunicació amb la finalitat de complir amb la 
prestació del servei anteriorment esmentat. El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis. Al seu torn, l’informem que pot contactar amb el Delegat de 
Protecció de Dades de PUBLICITAT MONTSENY SL, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 872987665. PUBLICITAT MONTSENY SL, informa que procedirà a tractar les dades de manera 
lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que PUBLICITAT MONTSENY SL, es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense 
dilació quan siguin inexactes. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, potabilitat i oposició / revocació, en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, 
dirigint la seva petició a l’adreça dalt indicada o bé a través de correu electrònic: info@mcadvertising.net

IVA A PART

NIVELL INICIAL

Introducció a LinkedIn              La marca personal a LinkedIn              Optimitzar el perfil de LinkedIn

•  Barra de navegació 
•  Estructura 
•  Perfil personal. Headline, banner
   de fons, presentació i paraules clau 
•  Productes i serveis 
•  Panell

•  ‘Acerca de’. La proposta de valor 
•  Url personalitzada 
•  Seccions del perfil 
•  Comunicació i networking 
•  LinkedIn Premium i Sales Navigator 
•  Passa a l’acció. Check list final. 

440 !Durada: 2 hores

*Formació presencial per a un màxim de 50 persones

NIVELL INTERMEDI

•  Aspectes rellevants a LinkedIn 
•  Optimització de paraules clau 
•  Els perfils més destacats 
•  Les recomanacions 
•  Productes i serveis destacats 
•  Gestió de hashtags

•  Gestió de missatges 
•  Ampliar la teva xarxa professional 
•  Les publicacions 
•  LinkedIn Premium 
•  Passa a l’acció 

S’aprofundeix en els temes i els conceptes del nivell inicial i s’introdueixen nous coneixements.

440 !Durada: 2 hores

*Formació presencial per a un màxim de 50 persones

NIVELL AVANÇAT

•  Ampliació de xarxa 
•  Filtres i contactes de primer, segon
    i tercer grau 
•  Connexions amb el teu sector
    i potencials clients 
•  Gestió dels grups 
•  L’Índex SSI

•  Claus pràctiques per potenciar el teu índex SSI 
•  Com augmentar el LinkedIn Search Relevance 
•  Publicar articles a LinkedIn i a LinkedIn Pulse 
•  Casos pràctics 
•  LinkedIn Premium 
•  Passa a l’acció 

440 !Durada: 2 hores

*Formació presencial per a un màxim de 50 persones



Gràcies!

Segueix-nos
Facebook / Linkedin 
Instagram www.mcadvertising.net

Vic – Barcelona
+34 93 885 20 19
info@mcadvertising.net


