Contido
1.- Introdución: O FSE
2.- Obxectivo do Programa
3.- Características xerais do Programa
3.1 Destinatarios
3.2. Duración
3.3. Estrutura de contidos
4.- Desagregación de contidos
5. - Lugar de realización
6.- Formalización de inscricións
7.- Calendario

Cámara Oficial de Comercio, Industria,
Servizos e Navegación de
Santiago de Compostela

Polígono de Costa Vella. R/ República Checa, 40
15707 Santiago de Compostela

Tlf.: 981 596800
informacion@camaracompostela.com

2

1.

Introdución: O FSE

O Fondo Social Europeo (FSE), creado en 1957, é o instrumento financeiro da Unión Europea máis
importante para a promoción do emprego. Apoia as políticas e prioridades destinadas a alcanzar o pleno
emprego e a mellorar a calidade e a produtividade en o traballo, a mobilidade xeográfica e profesional dos
traballadores da Unión, os sistemas de educación e formación, así como a inclusión social, contribuíndo
deste xeito a fomentar a cohesión territorial, económica e social.
A Fundación INCYDE participa en programas de formación cofinanciados polo FSE a través dos Programas
Operativos Programa de Fomento do Autoemprego e as Iniciativas Empresariais (POEFE), e Programa
Operativo de Emprego Xuvenil (POEJ); sendo o seu obxectivo principal, contribuír á inserción no mercado de
traballo a través do Emprendemento. Traballan con mozos e mozas menores de 30 anos, que nin estudan
nin traballan, a través dos programas “Constrúe o teu futuro: programas personalizados para
emprendemento xuvenil; cofinanciados polo FSE a través do Programa Operativo POEJ.
Pero, mesmo cando non poñen en marcha a súa propia empresa, a experiencia repórtalles coñecementos e
habilidades empresariais esenciais como a creatividade, iniciativa, tenacidade, traballo en equipo, xestión do
risco e sentido da responsabilidade. Calidades valoradas no mundo profesional e que, por tanto, incrementan
a súa empregabilidade.

O

programa

de

“Programa

Social

Media,

Marketing Dixital e

Emprendemento” está organizado pola Cámara de Comercio de Santiago,
en colaboración coa Fundación Incyde e conta co cofinanciamento do
Concello de Santiago e do FSE.
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2.- Obxectivo do Programa
O obxectivo fundamental do programa é o de proporcionar unha visión global das distintas áreas
funcionais da empresa para poder determinar oportunidades de mercado e desenrolar o Plan de
Empresa / Plan de Mellora, sempre coa axuda das ferramentas de xestión para favorecer a súa posta
en marcha.
Con este programa facilítase a elaboración dun Proxecto de Empresa / Plan de Mellora desenrolado e
completo, que pode empregar o/a promotor/a non só como guía de referencia para a posta en marcha
e/ou consolidación do seu negocio, tamén lle pode servir como medio de argumentación da súa
viabilidade ante entidades públicas e financieras.

O programa axudará aos participantes a definir a
súa propia estratexia de comunicación nos novos
medios sociais (redes sociais, blogs, buscadores,
etc.), o plan de márketing dixital e a execución de
accións para mellorar a reputación e o
posicionamento dos seus produtos/servizos na
internet.

Como obxectivos específicos este programa pretende:
•

Asesorar de forma individualizada a cada un dos participantes, tanto aos que son
actualmente empresarios como aos potenciais emprendedores, sobre as oportunidades no
seu respectivo sector de actividade e no desenvolvemento dun plan de negocio.
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•

Manexar os instrumentos empresariais necesarios para xestionar as redes sociais e as
principais técnicas de márketing dixital con obxectivos estratéxicos definidos.

•

Coñecer as principais ferramentas e sistemas de información en Cloud para a xestión da
información, realizar as campañas, participar de maneira directa no deseño dun produto e
servizo, ou ben, determinar os procesos máis urxentes e prioritarios nos departamentos de
márketing, comercial, publicidade e comunicación.

•

Analizar os casos de éxito de empresas e proxectos que lograron consolidarse como unha
referencia en buscadores, redes sociais ou App Store por medio dunha boa estratexia de
posicionamento, aplicando a técnicas SEO, SEM, SMO e ASO ao seu modelo de negocio na
rede.

•

Ver a realización de campañas acordes á natureza da empresa, co obxecto de saber o custo
directo e indirecto das accións que facer no curto, medio e longo prazo.

•

Desenvolver capacidades de prospectiva que permitan anticipar os cambios da nosa
sociedade, facilitando a comunicación e proxección dos proxectos.

•

Fomentar o desenvolvemento das novas tecnoloxías na empresa.

•

Adquirir habilidades e ferramentas para definir obxectivos, enfrontarse a desafíos e atopar
solucións aos retos aos que se enfronta o emprendedor.

•

Coñecer as bases xurídicas e administrativas nos diferentes campos de actuación.

•

Lograr a competencia para xestionar proxectos capaces de confluír con outros sectores
económicos e xerar máis recursos.

•

Elaboración e presentación do Business Plan dun proxecto empresarial, no que se recollan
todas as áreas de actividade empresarial tratadas nos diferentes módulos.
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3.- Características xerais do Programa

3.1

Destinatarios

Para crear unha empresa e/ou consolidar unha xa existente precísanse, ademais de determinadas
capacidades, moitas horas de traballo e formación no terreo empresarial. Todo iso ha de ir acompañado
dunha forte motivación, que resulta vital para conseguir o obxectivo e que provén, na maioría dos casos,
dunha actitude emprendedora e activa.
O programa está orientado a moz@s menores de 30 anos, inscrit@s no Sistema Nacional de Garantía
Xuvenil, ben sexan emprendedores e/ou profesionais que desexen optimizar e especializarse en
competencias do márketing dixital e o aproveitamento efectivo das redes sociais e a web 2.0, permitíndolles
incrementar

a

súa

calidade

profesional

e

mellorar

a

súa

empregabilidade.

O número de participantes oscila entre un mínimo de vinte empresarios/emprendedores e un máximo de vinte
e cinco.
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3.2.

Duración.

Do 20 de abril ao 29 de maio. Polo tanto, o programa ten unha duración de 6 semanas presenciais máis
unha semana de traballo de campo.
No caso de que con motivo dunha posible prórroga da declaración do estado de alarma non sexa
posible o desenvolvemento da actividade de xeito presencial o programa desenvolverase
íntegramente de vía streaming a través da aplicación ZOOM.
A distrubición de contidos será a seguinte:

3.3.

Estrutura de contidos

Deseñouse unha estrutura común de programa formativo a modo de itinerario, conformado por sesións grupais, titorías
individualizadas, formación on- line complementaria.
INCYDE conta cunha metodoloxía propia (INCYNCO), holística e de eficacia demostrada pola experiencia en anos de
traballo en emprendemento, que está encamiñada a definir, desenvolver e validar modelos de negocio para os
emprendedores, e que á vez logra optimizar os fluxos de información entre os axentes intervenientes nas distintas
fases do proxecto.
Parte dunha exposición inicial de cinco bloques que representan tódalas áreas imprescindibles na análise de
viabilidade, planificación, cuantificación, validación e xestión empresarial. A continuación, guía e tutoriza na realización
dunha análise pormenorizada de cada área e nas interaccións dos distintos elementos que configuran o plan de
negocio, así como na evolución lóxica cara ao plan de xestión das súas empresas e negocios.

a. Sesións de formación conxunta:
Nestas sesións conxuntas impartiranse os contidos xerais do
programa, co fin de proporcionar os coñecementos, ferramentas e
habilidades esenciais en cada unha das áreas de coñecemento e
promover as sinerxias e intercambios de experiencia entre os
participantes no mesmo (duración aproximada 4-6 horas).
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b. Accións de acompañamento e consultoría individualizada
Coa consigna da maior flexibilidade e adaptación a cada un dos alumnos/as participantes,
desenvólvense actuacións de formación individualizada nos que se orienta a cada un en función do
seu perfil profesional e da actividade de cada proxecto empresarial, no proceso de aplicación e
implementación dos contidos xerais abordados ás sesións conxuntas de formación.

c. Mentoring e seguimento
En cada curso presencial resérvase un paquete de entre 50 e 100 horas de acompañamento para o
grupo, a distribuír entre aqueles participantes máis avanzados na creación do seu negocio.

5.- Horario

a) Sesións de formación conxunta:
Martes e xoves en horario de 16.00 a 19.00 horas, agás o
mércores 20 de maio que será de 19.00 a 22.00 horas para
recuperar a clase do xoves 21 de maio que é festivo local.

b) Accións de acompañamento e consultoría individualizada

No horario que acorden o alumn@ e o consultor, sempre dentro do horario de apertura do Viveiro de
Empresas da Cámara de Comercio de Santiago (8.00 a 22.00 horas)

No caso de que con motivo dunha posible prórroga da declaración do estado de alarma non sexa
posible o desenvolvemento da actividade de xeito presencial o programa desenvolverase
íntegramente de vía streaming a través da aplicación ZOOM.

Cámara Oficial de Comercio, Industria,
Servizos e Navegación de
Santiago de Compostela

Polígono de Costa Vella. R/ República Checa, 40
15707 Santiago de Compostela

Tlf.: 981 596800
informacion@camaracompostela.com

8

4.

Desagregación de contidos

INTRODUCIÓN E CONSULTORÍA INICIAL
ÁREA DIRECCIÓN DE PROXECTOS
1.- Achega de metodoloxías para a análise da contorna do proxecto proposto en función dos seguintes
factores: políticos, administrativos, sociais, tecnolóxicos, operativos, ambientais e climáticos, xurídicos,
recursos humanos dispoñibles, e calquera outros relevantes.
2.- Achega de metodoloxías para a análise interna da empresa, en función das capacidades dos empresarios,
profesionais e emprendedores que os poidan levar a unha posición competitiva: capacidades persoais,
formación previa, habilidades complementarias, coñecementos, actitudes cara á aprendizaxe e a innovación,
posibilidades financeiras, etc.
3.- Diagnóstico DAFO da situación actual da empresa en canto a fortalezas e debilidades intrínsecas da
empresa ou proxecto, e en canto a ameazas e oportunidades procedentes da contorna e do mercado.
4.- Achega de metodoloxías para a elaboración de plans de mellora da produción e a competitividade, nos
mercados da produción e comercialización do proxecto.
5.- Achega de metodoloxía para a elaboración dun estudo básico de viabilidade e plan de negocio destinado
ás novas iniciativas emprendedoras en produción de
actividades

complementarias

á

produción

e

comercialización.
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ÁREA DE MARKETING DIXITAL

• A importancia do márketing dixital para calquera proxecto e
empresa.
• A estratexia de márketing dixital. Elementos a ter en conta.
• Exemplos de axencias de comunicación e márketing na
actualidade.

ÁREA DE SOCIAL MEDIA MANAGER E COMMUNITY MANAGER
• Social Media Manager vs Community Manager.
• Empregado, freelance, colaborador ou axencia de comunicación/marketing dixital.
• Funcións principais na estructura de traballo. Accións, procesos, tarefas e seguemento.
• Fontes de información.
• Marketing de contidos.

ÁREA SEO E SEM
• SEO e posicionamento web.
• Blogue corporativo.
• A comunicación por medio de técnicas de Branded Content.
• SEM e Google Adwords.
• Que é a publicidade programática.
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ÁREA FERRAMENTAS, DATOS E MÉTRICAS
• Un paseo polas ferramentas en Cloud máis significativas.
• Small Data versus Big Data.
• Rexistro nos sistemas de información máis utilizados.
• Google Analytics.
• Un paso cara á Intelixencia de Negocio (BI).

AREA DE FINANZAS E XURÍDICO – FISCAL NA EMPRESA
Saber o que che custa o produto é fundamental. É a partir de entón cando comezas a pensar no seu prezo de
venda, a preocuparche por se será ou non un produto vendible e, por tanto, se merece ou non a pena
mantelo. Como comprar e vender; como xestionar a provedores; almacenaxe e stock, son algúns dos
conceptos para traballar.
• Estrutura Financeira Básica Da Empresa Cultural.
• Xestión Contable: Análise, Contas e Balances.
o Análise de balances.
o Contas anuais e análises de estados financeiros.
o Presentación de orzamentos.
• Xestión e Dirección Financeira.
• Dereitos De Propiedade Intelectual.
• Lexislación Xeral e Específica Aplicable ás Empresas Culturais.
• Tributación e Seguridade Social
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ÁREA DIRECCION DE PROXECTOS FINAL
• Revisión final do plan de negocio destinado a as novas iniciativas emprendedoras en produción de
actividades complementarias.
• Recursos e ferramentas para emprender.
• Fuentes de financiamento para novos proxectos ou empresas xa en marcha.
• Enchemento de informes e cuestionarios de avaliación.

5. - Lugar de realización

Viveiro de Empresas da Cámara de Comercio de
Santiago
Pol. Costa Vella
R/ República Checa Nº 40
15707 Santiago de Compostela

No caso de que con motivo dunha posible prórroga da
declaración do estado de alarma non sexa posible o desenvolvemento da actividade de xeito
presencial o programa desenvolverase íntegramente de vía streaming a través da aplicación ZOOM.

6.- Formalización de inscricións
Pódese formalizar a inscrición a través da páxina web da Cámara de Comercio de Santiago no seguinte
enlace https://www.camaracompostela.com
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7.- Calendario
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