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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 PARTE

NIVEL INICIAL

Introducción a LinkedIn              La marca personal en LinkedIn              Optimizar el perfil de LinkedIn

•  Barra de navegación 
•  Estructura 
•  Perfil personal. Headline, banner
  de fondo, presentación y palabras clave 
•  Productos y serveicios 
•  Panel

•  ‘Acerca de’. La propuesta de valor 
•  Url personalizada 
•  Secciones en el perfil 
•  Comunicación i networking 
•  LinkedIn Premium y Sales Navigator 
•  Pasa a la acción. Check list final 

440 !Duración: 2 horas

*Formación presencial para un máximo de 50 personas

NIVEL INTERMEDIO

•  Aspectos relevantes de LinkedIn 
•  Optimización de palabras clave 
•  Los perfiles más destacados 
•  Las recomendaciones 
•  Productos y servicios destacados 
•  Gestión de hashtags

•  Gestión de mensajes 
•  Ampliar tu red profesional 
•  Las publicaciones 
•  LinkedIn Premium 
•  Pasa a la acción 

Se profundiza en los temas y conceptos del nivel inicial y se introducen nuevos conocimientos.

440 !Duración: 2 horas

*Formación presencial para un máximo de 50 personas

NIVEL AVANZADO

•  Ampliación de la red 
•  Filtros y contactos de primer, segundo
   y tercer grado 
•  Conexiones con tu sector y clientes 
   potenciales 
•  Gestión de los grupos 
•  El índex SSI

•  Claves prácticas para potenciar tu índez SSI 
•  Cómo aumentar el LinkedIn Search Relevance 
•  Publicar artículos en LinkedIn y a LinkedIn Pulse 
•  Casos prácticos
•  LinkedIn Premium 
•  Pasa a la acción

440 !Duración: 2 horas

*Formación presencial para un máximo de 50 personas



¡Gracias!

Síguenos
Facebook / Linkedin 
Instagram www.mcadvertising.net

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


