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ACELERATIC+
Na actualidade, a transformación dixital non é unha opción. As empresas de hoxe en día non
poden dubidar sobre a adaptación a este novo contorno, pois xa non hai outra maneira de
renovarse e competir que a través dela.
Calquera organización, independentemente do seu tamaño, debe interiorizar, explotar e
adaptarse á canle dixital para converterse nunha empresa que poida aproveitar todas as súas
potencialidades. A transformación dixital é un proceso que toda empresa se debe formular,
pois é imprescindible para poder competir no mercado actual.
O Centro Demostrador TIC de Galicia (CDTIC), dependente da Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia (Amtega) da Xunta de Galicia, é unha iniciativa que promove a
transformación dixital das pemes de Galicia como factor clave para mellorar a súa eficiencia e
competitividade.
O Programa formativo para a transformación dixital das pemes: ACELERATIC+ permitiralles
ás persoas reflexionar sobre os aspectos e as novidades tecnolóxicas que poden ser de
utilidade no día a día das súas empresas e descubrir, dunha maneira práctica e enfocada en
casos de éxito, as vantaxes que para pemes e empresariado pode supor a implantación e
a adopción de novas ferramentas de transformación dixital. Trátase de proporcionar unha
folla de ruta a cada participante que lle permita afrontar este desafío na súa empresa. O
programa achégalles as novas estruturas organizativas, os novos modelos de relación coa
clientela e a xestión do cambio, outorgando ferramentas estratéxicas, tácticas e operativas
para avanzar nese eido.
En definitiva, construír un perfil directivo que manexe o dixital desde un punto de vista
estratéxico, que coñeza o contorno e adquira as habilidades precisas para impulsar os
cambios cara a unha verdadeira transformación dixital.
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DESTINATARIOS
Xerentes, directores/as xerais e propietarios/as de empresas ou persoal de carácter
directivo con capacidade de decisión e influencia na empresa.
O programa conta unicamente con 25 prazas e desenvolverase un sistema de preinscrición
e posterior selección por parte da Amtega. As inscricións poderán formalizarse do 4 ao 24
de abril ás 18.00 h.

ENFOQUE
A transformación dixital dunha empresa implica un cambio a todos os niveis: cultura, persoas,
produción, clientes e provedores. Este programa formativo céntrase en formar nestes aspectos
cun enfoque práctico e operativo.
O programa estrutúrase en 6 sesións formativas de transformación dixital de 7 horas cada
unha, centradas nos seguintes aspectos:

1. Como competir no novo contorno tecnolóxico e social?
Big Data, cloud computing, app economy, Internet of things, Robotización e industria 4.0
2. Novas canles de comunicación coa clientela. Marketing dixital e redes sociais
3. Estratexia de dixitalización da canle de vendas. O comercio electrónico como unha
alternativa estratéxica.
4. Posicionamento en Internet: SEO – SEM
5. Ferramentas de medición e análise – Obradoiro de Google Analytics
6. Modelos organizativos e visión dixital. Transformación e xestión do cambio organizacional
7. Titorización/consultoría personalizada

SESIÓNS FORMATIVAS

S1

Como competir no novo contorno tecnolóxico e social?
Big Data, cloud computing, app economy, Internet of
things, robotización e Industria 4.0

Nesta primeira sesión perséguese dar a coñecer os fundamentos dunha estratexia
dixital, dos novos modelos de negocio baseados no dixital, das tendencias deste
mundo (cloud, big-data, mobilidade, internet of things) e analizar as oportunidades
e os retos da contorna dixital.
Contidos principais
-Empresas que xeran valor e riqueza no novo escenario do sector TIC
-Breve análise dos principais cambios tecnolóxicos e sociais
-Robotización hardware e software e impacto no emprego
-Cambios no comportamento do consumo e economía colaborativa
-A app economy
-As ERP, cloud computing e big data
-Novas tecnoloxías de gran potencial para o futuro: realidade aumentada,
wearables,Internet of things…
-Consellos para competir na economía dixital
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SESIÓNS FORMATIVAS

S2
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Novas canles de comunicación coa clientela
Marketing dixital e redes sociais

Neste caso o fundamental será comprender que novos modelos e canles de
comunicación dixital existen, como é o novo consumo, técnicas dixitais de
atracción, captación, conversión e fidelización de clientela.
Contidos principais
-Inbound Marketing
-Estratexia e plan de Marketing dixital
-Contidos e planificación
-Contorno actual do marketing en liña
-Proceso de comercialización/comunicación en liña
a. Xeración e atracción de tráfico
b. Captación de leads
c. Conversión de leads a clientela
d. Fidelización da clientela
e. Estratexias e métricas
-Canles e medios dixitais para nos comunicar coa clientela/persoas usuarias
a. Estado actual do social media
b. Social media optimization: como gañar alcance e crear unha comunidade
c. Community management: funcións, tarefas, operativa e ferramentas. Análise de
uso das principais redes sociais: Facebook, Twitter, Linkedin.

SESIÓNS FORMATIVAS

S3

Estratexia de dixitalización da canle de vendas
O comercio electrónico como unha alternativa estratéxica

Sesión dedicada a profundar nas dimensións comerciais e loxísticas do comercio
electrónico, tratando a importancia de implantar unha estratexia multicanle, así
como a definición e a implantación de procesos para a entrega do produto.

Contidos principais
-Importancia do comercio electrónico en España
-Estratexias en liña no sistema de valor
-A ecuación de ingresos da canle en liña
-Estratexias de xeración de tráfico
-Estratexias de mellora da taxa de conversión
-Estratexias de mellora na media de vendas do carriño
-Estratexias de aumento da recorrencia
-A ecuación de marxe bruta da canle en liñas
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SESIÓNS FORMATIVAS

S4

Posicionamento en Internet: SEO – SEM

Esta sesión aborda os conceptos precisos para comprender como funciona o
posicionamento das páxinas web en Internet e para diferenciar as técnicas SEO das
técnicas SEM.

Contidos principais
-SEO, posicionamento en buscadores:
a. O algoritmo de Google. Significado e evolución. Funcionamento do robot
de Google.
b. SEO OnPage
c. SEO OffPage
d. Estratexias SEO
e. Ferramentas de seguimento de posicións e reputación en liña
-Campañas SEM:
a. Adwords
i. Funcionamento
ii. Estrutura e tipo de campañas
iii. Optimización
iv. Estratexias e informes.
b. Facebook Ads
c. Linkedin Ads
d. Twitter Ads
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SESIÓNS FORMATIVAS

S5
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Ferramentas de medición e análise
Obradoiro de Google Analytics

Nesta quinta sesión aprenderase a definir indicadores de rendemento para unha
estratexia dixital (KPl]. Afondarase no manexo de ferramentas de medición como
Google analytics e abordaranse os sistemas clave de medición de campañas e
resultados.

Contidos principais
-Introdución, funcionamento e conceptos básicos de Google Analytics. Creación
dunha conta. Funcións básicas de Analytics. Configuración dunha conta para a
correcta toma de datos
-Personalización, segmentos, filtros, etiquetaxe e RegEx
-Interpretación de informes: páxinas vistas, visitas e visitantes; métricas de tempo;
fontes de tráfico; contido
-Seguimento de campañas en AdWords e de integración
-Seguimento de eventos
-Obxectivos en Google Analytics
-Filtros en Google Analytics

SESIÓNS FORMATIVAS

S6
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Modelos organizativos e visión dixital.
Transformación e xestión do cambio organizacional

Redefinir a cultura dixital da empresa implica repensar o modelo de organización e
desenvolver dixitalmente os seus equipos; traballar a concienciación e capacitación
de persoal colaborador e directivo, non só en competencias dixitais, e manter unha
actitude máis flexible e aberta aos cambios.

Contidos principais
-A cultura da organización e o proxecto de empresa.
-Cambios nas organizacións derivados da Transformación Dixital.
-A comunicación na organización
-A xestión do talento
-A xestión do cambio
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Titorización/consultoría personalizada

Esta sesión de titorización/consultoría personalizada para cada participante
ten como obxectivo establecer a ruta a seguir no ámbito da transformación dixital de
cada proxecto. De forma presencial, cada asistente disporá dunha hora de reunión
cun dos tres titores habilitados para o desenvolvemento desta sesión de consulta.

PROFESORADO

12

Álvaro Gómez Vieites
Enxeñeiro técnico superior en Telecomunicacións pola Universidade
de Vigo. Doutor en Administración de Empresas. Diploma in Business
Administration e Executive MBA pola Escuela de Negocios Afundación
(agora IESIDE). Foi responsable de Sistemas na Escuela de Negocios
Afundación (agora IESIDE). Socio-consultor de EOSA Consultores e
socio-director de SIMCE. Actualmente é profesor asociado de IESIDE
e outras escolas de negocios a nivel nacional e internacional.

Javier Varela González
Consultor de marketing, estratexia e comunicación en Toctocmedia.
Interim Marketing Manager en Gradiant e administrador de
theorangemarket.com. Mestrado en Dirección de Marketing pola
Escuela de Negocios Afundación (agora IESIDE). Licenciado en
Administración e Dirección de Empresas pola Universidade de
Santiago de Compostela. Diplomado co DEUF polo Institute des
Enterprises de L’Université Jean Moulin – Lyon III, Curso Superior en
Project Management e Curso Superior en Fidelización de Clientes.

José Alcañiz Lorenzo

Bachelor en Economía pola Universidade de Buckingham. MBA pola
Escuela de Negocios Afundación. Foi responsable de Produto en
Emetel Sistemas e responsable da Área de Negocio en ExternalWare
Ibérica. Fundador de vino-albarino.com, Esterea Comunicación Digital
e xerente de Buscadestinos.com. Profesor colaborador do IESIDE nas
áreas de Publicidade Dixital, Marketing en liña e Posicionamiento en
buscadores.

PROFESORADO
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Fernando Gómez Rivera
Fundador e CEO do Grupo Predomina e de Boardfy e fundador de
masImpacto Networks en 1999. Actualmente é fundador de cinco
empresas de comercio electrónico baixo a marca Predomina,
entre elas Mundobebes.net, unha das máis importantes tendas de
puericultura na rede.

Carlos Otero Barros
Licenciado en Ciencias Físicas pola Universidade Autónoma de
Madrid. MBA pola Escuela de Negocios Afundación (agora IESIDE). Foi
director xeral e cofundador de Fractal Info Ingenieros, responsable de
Operacións e Desenvolvemento de Negocio en Sun Microsystems,
socio director de Colímera Consultores e consultor asociado de
Bridged World. Actualmente é director de Marketing de Alotofus e
profesor colaborador de ESIC, ESEUNE e IESIDE.

Pablo Castejón Ruiz

Licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade Autónoma
de Madrid. Mestrado en Dirección de Recursos Humanos por
ICADE. Programa de Alta Dirección e Programa de Coaching e
Desenvolvemento Directivo pola Escuela de Negocios Afundación
agora IESIDE). Foi director da área de Ciencias Sociais do Grupo
Santillana, xefe de estudos do Instituto Eulen de Formación, e socio
consultor en Avan Consultores e EOSA. Actualmente é director de
Desenvolvemento Profesional e profesor de IESIDE.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
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Datas e horario
Todos os xoves do 4 de maio ao 1 de xuño e o mércores 7 de xuño
10.00 a 14.00 h. | 15.30 a 18.30 h.
As titorías serán o xoves 8 e o venres 9 de xuño
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Inscricións
cdtic.xunta.gal/programa-formativo-aceleraticp
correo electrónico: cdtic@xunta.gal
Prazo de inscrición: do 4 ao 24 de abril ás 18.00 h.

Onde
Sala 1 da Biblioteca e Arquivo de Galicia
Cidade da Cultura
(Santiago de Compostela)

Como chegar?
Conexión en Bus con Santiago LIÑA 9
(+INFO en http://www.tussa.org)
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cdtic.xunta.gal
881995200
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