Saps que el procés de compra es realitza en més de un 50% a través
de canals digitals abans de contactar directament l’ empresa ? Saps
com captar nous clients a través del canal digital ?
L'objectiu del programa és millorar el posicionament on-line de les empreses
en un mercat internacional concret a través d'eines de màrqueting digital,
reforçant d'aquesta manera la seva estratègia internacional.
Per a això realitzem un assessorament personalitzat amb metodologia basada
en la intel·ligència competitiva que ens permeti oferir a l'empresa un Pla
d'Acció de Màrqueting Digital al mercat objectiu.
EN QUÈ CONSISTEIX?
Fase 1: Assessorament
Anàlisi del posicionament on-line de l'empresa respecte a la competència al
mercat triat. Després del diagnòstic, elaborem un pla d'acció de màrqueting
digital personalitzat considerant els teus clients, producte, servei i país.
Aquestes accions podran ser implantades en la segona fase del programa.
Fase 2: Implantació
Recolzament a les empreses en la posta en marxa del pla d'acció de
Màrqueting Digital.
Exemples d'accions
• Posicionament SEO de la web sobre els continguts en idiomes.
• Posicionament SEM de la web: accions que millorin la visibilitat de
l'empresa en cercadors i en plataformes d'internet.
• Creació i disseny de LANDING PAGES .
• email màrqueting: eines digitals per reforçar estratègia de captació,
desenvolupament i fidelització de clients i potencials.
• Disseny i creació de campanyes en Xarxes Socials .
• Accions de generació de continguts “content màrqueting”, etc

QUINS SÓN ELS BENEFICIS PER A l'EMPRESA PARTICIPANT?
Utilitzar Internet com a tractor d'oportunitats comercials
Incrementar del tràfic web i per tant, possibilitat d'incrementar la facturació
i els beneficis. Captació de “leads”-contactes i de nous clients
QUI PODEN BENEFICIAR-SE?
Pimes i autònoms dels municipis de la demarcació de la Cambra de Manresa
COST PER A l'EMPRESA PARTICIPANT
En la Fase 1:
El cost està subvencionat al 100%
En la Fase 2:
Cofinancem al 40% fins a una inversió de 4.000 € ( IVA no inclòs ) pre
finançats per l’ empresa beneficiària
La quantia màxima de l'ajuda que rebi l'empresa serà de 1.600 €, sempre
que es justifiquin les despeses en els termes i terminis acordats.
L'empresa podrà realitzar accions de major quantia, si bé l'ajuda no
excedirà del 40% de la inversió realitzada sobre el màxim de 4.000 € per
empresa.
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