
 

 

 

Calendari del curs:   
Del 9 al 25 de novembre de 2020  

Durada: 15 hores 

Horari: de 18:00h a 20:30h. (Dilluns i Dimecres) 

Lloc d’impartició : Cambra de Comerç de Valls 

Preu no soci: 130€ + IVA/alumne  

Preu soci: 110€ + IVA/alumne  
 

       IMATGE A L’EMPRESA 

L’importància de la imatge adequada: els beneficis 
de la fotografia professional per l’empresa son 
infinits, la fotografia de cada vegada té més valor 
dintre de la imatge corporativa, xarxes socials, 
Instagram, Pinterest, Facebook, etc..  

Una de les claus per diferenciar-te de la competència 
es la qualitat del que ofereixes. Si vens un producte 
o servei de qualitat, les imatges que ho demostren 
també tenen que ser-ho. Una bona fotografia ajuda al 
client a fer-se la idea de com es realment un producte 
o servei. Les fotografies arriben a vendre més que el 
producte en sí, especialment en un entorn on el 
contingut visual sigui altament valorat, com en les 
xarxes social, on un contingut atractiu i interessant es 
pot arribar a compartir milers de vegades. 

 

Continguts:     

-  La importància de les imatges a l’empresa 
-  Conceptes bàsics de fotografia 
-  Coneixent la càmera 
-  El telèfon com a càmera 
-  Utilitat de les imatges 
-  La millor imatge 
-  Fotografies amb el mòbil 
-  Edició digital 
-  Compartir les imatges 
-  Gestió de les imatges 
-  Software fotogràfic. 
 

Objectius:  Valorar la importància de les imatges en 
l’entorn professional, diferències i funcionament 
d’una càmera i el mòbil com a càmera, produïm 
contingut de qualitat, gestió de la immediatesa de les 
imatges, tractament digital i arxiu fotogràfic. 

A qui va dirigit: Gerents i directors d’empreses, 
responsables de la imatge i comunicació de 
l’empresa i assessors de comerç. 

Capacitació del curs: Aquest curs capacitarà als 
alumnes per poder utilitzar les eines i tècniques 
fotogràfiques que necessita en cada moment i en 
cada objectiu pel qual vol utilitzar-ho.. 

 

 

Informació i inscripcions: 
CAMBRA DE COMERÇ DE VALLS 
Dpt. Formació - C/Jacint Verdaguer, 1 
43800 VALLS 
Tel. 977 60 09 09 
formacio@cambravalls.com   
www.cambravalls.com 
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