
 
 

	  

“Esmorzars	  amb	  PIMED” 
 

Seminari	  :	  “La	  comunicació,	  una	  eina	  bàsica	  pel	  despatx	  del	  
Segle	  XXI”	  

 

Ponents	   Joan	  López	  Alegre.	  Historiador	  i	  director	  de	  comunicació.	  Responsable	  del	  
programa	  de	  Màrqueting	  i	  Comunicació	  per	  a	  despatxos	  professionals	  de	  
la	  UAO	  CEU.	  És	  soci	  de	  Strategycomm	  i	  de	  Comunicación	  Jurídica.	  

Antonio	  Gómez-‐Reino	  Isalt.	  Advocat	  i	  periodista.	  Director	  de	  comunicació	  
de	  la	  UIC	  Barcelona,	  ha	  estat	  director	  de	  comunicació	  de	  l’ICAB	  i	  és	  soci	  de	  
Comunicación	  Jurídica.	  

Objectius	   Plantegem	  una	  sessió	  pràctica	  en	  la	  qual	  els	  professionals	  assistents	  a	  
aquesta	  trobada	  puguin	  realitzar	  una	  autoavaluació	  de	  la	  comunicació	  i	  el	  
màrqueting	  del	  seu	  despatx.	  	  

Programa	   • Sé	  com	  puc	  sortir-‐hi	  o	  m’interessa	  tenir	  presència	  als	  mitjans?	  	  
• Mapa	  de	  mitjans	  
• Com	  tractar	  amb	  els	  mitjans	  i	  els	  periodistes	  
• He	  de	  pagar	  per	  sortir	  als	  mitjans?	  
• És	  sortir	  a	  la	  premsa	  una	  via	  per	  guanyar	  clients?	  	  
• Les	  notícies	  com	  a	  recurs	  per	  mantenir	  la	  meva	  pàgina	  web	  
• Les	  notícies	  com	  a	  sistema	  per	  millorar	  el	  posicionament	  digital	  	  
• Disposo	  d’un	  pressupost	  de	  publicitat?	  De	  quan	  ha	  de	  ser?	  	  
• Quines	  xarxes	  socials	  té	  el	  meu	  despatx	  i	  que	  en	  puc	  esperar?	  

Dirigit	  a	   Despatxos	  d’advocats	  en	  general,	  interessats	  a	  aprofitar	  les	  noves	  
tecnologies	  per	  donar	  a	  conèixer	  les	  seves	  especialitats	  i	  eixamplar	  la	  base	  
de	  dades	  dels	  seus	  contactes.	  

Preu	  Membres	   Gratuït	  primer	  assistent	  
15	  €	  Seminari	  /	  assistent	  (següents)	  

Preu	  no	  Membres	   30	  €	  Seminari	  /	  assistent	  

Data	  /	  horari	   Divendres	  27	  de	  gener	  de	  2017	  
De	  9.30	  a	  11.00h	  

Lloc	   Foment	  del	  Treball	  

Via	  Laietana	  32	  
08003	  Barcelona	  
Tel.	  93	  484	  12	  00	  

Esmorzar	   Se	  servirà	  esmorzar	  als	  assistents.	  

Inscripció	   Envieu	  un	  correu	  a	  secretaria@pimedadvocats.cat	  amb	  el	  nom	  del	  
Despatx	  i	  dels	  assistents.	  Rebreu	  una	  confirmació	  amb	  les	  instruccions	  de	  
pagament. 
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