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L’èxit de la Jornada Internet i
Empresa es supera cada any
La VII Jornada Internet i Empresa organitzada per la Cambra de Comerç de Tortosa i l’empresa
empàtica.net, i que va tenir lloc a la Seu de la Cambra el passat divendres 21 d’abril, va superar
novament les expectatives. Tant pel número de participants a la jornada (més de 100 empreses)
com pel bon nivell mostrat per part dels conferenciants.

L’obertura de la jornada va anar a càrrec del Sr. Francesc Minguell gerent de la Cambra de Comerç i Sr. Arcadi
Mayor, de l’empresa empàtica.net va actuar com a director de la jornada fent de fil conductor de la mateixa.
Amb el lema “com vendre més amb l’ajut d’internet”, més d’un centenar de petits empresaris, emprenedors i
professionals del sector van seguir i participar activament en cadascuna de les 5 ponències que presentava el
programa.
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El primer ponent va ser Pedro Rojas amb una ponència i anàlisis força interessant sobre el món de les Xarxes
Socials. El va seguir l’empresari Ricardo Lop que amb la seva particular i “casolana” manera de dir les coses,
va explicar la seva experiència viscuda en l’entorn de l’ E-COMMERCE. Eva Sanagustín va dirigir la seva
ponència cap al màrqueting online, els continguts i de la importància d’interactuar entre nosaltres, fins hi tot va
fer que tots els assistents fessin en un minut de temps, un improvisat Networking. Natzir Turrado, va
aprofundir més amb l’anomenada analítica digital, l’optimització per a motors de cerca, i temes relacionats amb
el món dels SEO i SEM. La darrera de les ponències va anar a càrrec del CEO de l’empresa Tortosina CAPTIO
Joel Vicient, que va parlar de la seva pròpia experiència viscuda com empresari emprenedor, i dels fracassos i
èxits, en l’entorn dels negocis digitals.
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La Jornada també va tenir un espai en forma de taula rodona, on les empreses locals DISI i CIRC, van exposar
diferents casos d’èxit en l’entorn del negoci i màrqueting digital. I alumnes dels centres Joaquim Bau, IES de
l’Ebre i l’URV, van presentar el projecte guanyador del passat certamen de l’EBRE CHALLANGE.
A la mateixa Seu de la Cambra va tenir lloc el dinar Networking, on els assistents, empresaris, emprenedors,
professionals del sector i alguns dels ponents, van tenir l’ocasió de poder interactuar durant força estona.

Com a cloenda Francesc Minguell va fer referència als nous programes europeus que la Cambra presentarà
aquest any per a les empreses de la demarcació, per tal d’obtenir ajuts per implantació de projectes TIC.
Des de la Cambra de Comerç i empàtica.net s’ha valorant molt satisfactòriament el resultat en general
d’aquesta jornada, que ens anima ha seguir treballant en aquesta direcció per les properes edicions. També
volem agraint l’esforç dels col·laboradors i patrocinadors, que sense el seu suport, jornades com aquesta no es
podrien dur a terme.
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