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Presentada la VIII JORNADA  
INTERNET I EMPRESA  

  
 
 
Sota el lema “Experiències digitals per fer créixer el teu negoci”, més d’un centenar d’empresaris i 
emprenedors tindran l’oportunitat de formar-se de la mà dels millors experts del sector digital. Segons 
han comentat aquest matí el gerent de la Cambra de Comerç de Tortosa, el Sr. Francesc Minguell, i el 
Sr. Arcadi Mayor, de l’empresa empatica.net durant la presentació de la VIII JORNADA INTERNET I 
EMPRESA.  
 

 
 
 

Al migdia hi haurà una franja reservada pels “elevator pitch”, on les empreses tindran l'oportunitat de presentar 
els seus projectes digitals als assistents amb intervencions d’un màxim de 10 minuts. Tot seguit, a les 
instal·lacions de la Cambra es durà a terme un dinar Networking, ideal per a compartir experiències i ampliar la 
xarxa de contactes. 
 
 
 

  notadepremsa 
                9 d’abril de 2018    

 

La Jornada Internet i Empresa, un 
referent per al sector digital de les Terres 
de l’Ebre i que enguany celebra la seva 
vuitena edició, constarà de diverses 
ponències relacionades amb Internet i el 
màrqueting digital, i comptarà amb un 
cartell de luxe amb noms com Jordi 
Ordoñez (SEO a Amazon), Franc 
Carreras ( reputació digital), Martina 
Font (comerç electrònic), Pablo Ruiz 
(blockchain criptomònada), Xavi 
Robles (youtubers i Influencers).  
Cadascuna de les ponències tindrà una 
durada aproximada de 45 minuts, i tot 
seguit, els assistents disposaran de 15 
minuts per plantejar els seus dubtes als 
ponents.  
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Segons ha comentat Arcadi Mayor, consultor de màrqueting digital a empatica.net i director de la Jornada: “És 
una cita obligatòria, una oportunitat única de formar-se de la mà dels millor experts, de ficar-se al dia i de 
descobrir novetats i tendències clau per al creixement dels nostres negocis. 
 
Francesc Minguell ha remarcat que, totes les empreses tindran que adaptar-se contínuament als nous 
processos de digitalització per millorar la seva gestió i aconseguir ser més competitives, en aquesta VIII edició 
es pretén informar i sensibilitzar per facilitar aquest procés. 

La jornada tindrà lloc a la Cambra de Comerç de Tortosa el proper divendres 20 d’abril des de les 09:00 del 
matí a les 18:00 del vespre. El preu és de 20€, i les inscripcions poden realitzar-se a la web 
www.internetiempresa.com. 
 
 
Més informació sobre aquesta activitat la podeu consultar-la a la web: http://internetiempresa.com o adreçar-
vos directament a la Cambra trucant al 977 44 15 37 preguntar per Eva Montagut.  
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