De la seducció a la implicació ambiental
Estratègia i eines per a la comunicació ambiental
21 i 28 d'abril i 5 de maig
de 17:30 a 20 h

INSCRIPCIONS

Estàs comunicant els valors ambientals i socials del teu projecte amb la força que els hi correspon?
Vols crear continguts de qualitat per la teva audiència i augmentar la seva participació? Coneixes
quines xarxes socials poden ser més útils per la teva organització? Necessites idees fresques per
la teva propera campanya de sensibilització ambiental? Com pots posar en valor de manera
atractiva els teus serveis o productes ambientals?
Des de l’Escola de Formació del COAMB us
proposem una formació que us aportarà:
· Coneixements per crear una estratègia de
màrqueting emocional i comunicació persuasiva
aplicades a la comunicació de valors i la
sensibilització ambiental.
· Criteris per a la tria dels canals de comunicació més
adients per a la comunicació ambiental de la teva
entitat.
· Un ventall bàsic d’eines disponibles per a la
comunicació ambiental.
· Reflexió sobre la vostra experiència en comunicació
ambiental, contrast amb la resta d’assistents.

Comptarem amb un ambientòleg i expert
en branding de valors com a formador.
Les sessions inclouran una part de
fonamentació teòrica tot i que tindrà un
format eminentment pràctic per treballar
els continguts impartits.
A més, hi haurà espais perquè els
assistents puguin compartir experiències i
reptes del seu dia a dia comunicatiu, i
cerquin solucions compartides.

Programa
PART 1. ESTRATÈGIA
> Per què no funciona la comunicació ambiental?
> El màrqueting emocional: seduir el públic per connectar-hi.
> El màrqueting de valors: inspirar per passar a l’acció.
> Com construir estratègies de comunicació ambiental efectives.
> L’storytelling en la comunicació ambiental.
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PART 2 · EINES

Sessió 1

> Objectius de comunicació, estratègia i recursos disponibles.
> El públic objectiu com a agent de transformació ambiental i social.
> Com construir una campanya ambiental efectiva.
> Anàlisi de campanyes i casos pràctics.
> Com triar els canals de comunicació per cada objectiu de comunicació.
> El màrqueting de continguts.

Destinataris
I a més...

> Dinàmica de casos, reptes i solucions a partir de les experiències dels assistents.
> Exercici pràctic.

Docent
Jordi Romero-Lengua (jromerolengua.com). Llicenciat en Ciències Ambientals i postgraduat en Màrqueting
Digital. Programa de formació Lideratge i Innovació Social d’ESADE. Consultor amb una llarga experiència
professional de 18 anys que li ha permès desenvolupar més de 150 projectes i estudis en comunicació
ambiental, màrqueting de valors i implicació social, per a l’Administració Pública, el sector empresarial i el
Tercer Sector.
En els darrers anys s’ha centrat en la formació i la consultoria en comunicació i màrqueting de valors,
assessorant marques consolidades i startups en la definició d’estratègies de branding basades en els seus
valors. És professor de comunicació de valors al postgrau d’”Educació Ambiental i Governança per a la
Sostenibilitat” de l’IUSC-UB i al postgrau de “Valors i Significats Espirituals de la Natura: percepció,
comunicació, integració” de la UdG.

Preus
Membres del COAMB en situació d'atur i
estudiants de Ciències Ambientals
50 €
Membres del COAMB
(col·legiats i adherits)
70 €
Altres
100 €

Format Online
El curs s'impartirà en format videoconferència a
través de la plataforma de formació del COAMB. Hi
haurà pauses i temps per a fer els exercicis pràctics i
es podran resoldre els dubtes amb el ponent.
Les sessions es gravaran i estaran disponibles uns
dies per si algun alumne no la pot seguir en directe o
necessita revisar continguts.

Dubtes? Contacta'ns a escola.formacio@coamb.cat o al 93 304 21 09
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