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Quedem?

Hola!
Sóc David, un plaer. Ja fa uns anys que em dedico a això de la
comunicació en línia.
M'agrada fer les coses de manera diferent, amb sentit de l'humor
(només has de donar un cop d'ull a la meva presència a la xarxa) . Sempre he
pensat que un altre tipus d'estratègia SOCIAL MEDIA és
possible, fer feliços als teus seguidors i ells t'ho agrairan a la seva
manera.
Hi ha moltes maneres de destacar a Internet, però les que més
recorda la gent són els somriures i els bons moments, això és el
que aconseguirem en crear el teu pla, diferenciar-la de la resta i
cridar l'atenció.
Així que si vols descobrir i acompanyar-me en el camí, et convido
que segueixis llegint...

Anem-hi!!

Aquest sóc jo

El que més faig és assessorar en tot el relacionat amb la
comunicació en línia. Creo, desenvolupo I potencio la presència
d'empreses i professionals als mitjans socials amb sentit de
l'humor.
Un altra part de la meva feina, que m'apassiona, és formar (de manera
presencial o en línia), sobre màrqueting, Social Media i altres aspectes
relacionats amb el 2.0. Intento que la gent ho passi bé i a sobre
aprengui.
I quan em conviden fins i tot dono xerrades en actes, congressos,
tallers i reunions relacionades amb la comunicació en línia i Social
Media. Sempre de manera divertida i eficaç.

He fet
coses amb...
ACTIVA LA SALUD

Portal de bellesa, salut i benestar.

2010

Assessoria, creació i
acompanyament a l'estratègia
Social Media.

TETUÁN 9

Account manager,
assessoria a les xarxes
socials i blogging.

Gestió i
dinamització de
perfils a les
xarxes socials.

Comunitat online de
blogs de famííia.

Fotògrafa.

2013

Blogging mensual de
continguts relacionats amb
Social Media. Assessoria en
xarxes socials.

2012

Acte de bloggers de família.

Creació i gestió de xarxes
socials i blogging.

KRIS MOYA

Restaurant.

B&F

Blog en primera persona sobre
paternitat.

Assessoria
personalitzada per la
presència professional
a les xxss.

INSPIRAARTE
Portal online DIY.

Assessoria en xarxe socials,
disseny web i campanyes
específiques en mitjans socials.

A-BRAZOS

Botiga física i online de productes per
nens.

Assessoria i gestió de perfils a les
xarxes socials.

EL CÍRCULO

Associació empresarial.

Creació, gestió i
dinamització de perfils a les
xxss. Assessoria en disseny
web i blogging.

2011

MADRESFERA

Y PAPÁ TAMBIÉN

He fet
coses amb...
APPSESOR

Assessoria en comerç
internacional.

GLOBAL FINANZIA

Creació, gestió i dinamització de
perfils en xxss durant la campanya
electoral municipal a Barcelona
del Partido Popular.

CHIMIGRAF

Empresa productes químics.

MIRVAL

Disseny, creació i
manteniment de lloc
web.

CEO i responsable
Social Media.

TORRELLES LEGENDS
Club de futbol americà.

Disseny creació i manteniment de
lloc web.

Centre de psicologia familiar.

Gestió i dinamització de
perfils en xxss. Creació de
text pel blog del centre.

L'OBRADOR SENSE
GLUTEN
Obrador de pastisseria.

2017

Empresa del sector
metalúrgic.

COMUNICORB

Agència de comunicació
i màrqueting online.

Blogging setmanal.
Creació i enviament
Newsletter mensual a
suscriptors.

CRECE BIEN

2016

Gestió i dinamització en xxss.
Campanyes específiques Google
Adwords.
Gestió i optimització Google Adwords.

Assessoria financera.

2015

2014

Creació i posada en marxa
de perfils en xxss de
l'empresa.

PARTIDO POPULAR
BARCELONA

Creació de perfils en xxss,
gestió i dinamització.
Enviament Newsletter
mensual.

He fet
coses amb...

ASSESSORIA

Assessoria en diferents temes
relacionats amb Internet i
xarxes socials:

GLOBAL FINANZIA
Assessoria financera.

2018

Blogging setmanal.
Creació i enviament
Newsletter mensual a
suscriptors.

BIG LITTLE SCHOOL
Escola Montessori a Madrid.

Pla de màrqueting online i
gestió a xarxes socials,
redisseny de la web i
publicitat amb Facebook
Ads.

FORMADOR

Creador i formador de
tallers online i
presencials per
empreses i
emprenedors.

- Disseny i gestió web.
- Anàlisi de xarxes socials.
- Creació de continguts
específics.
- Campanyes de publicitat a
xarxes socials.
- Creació de campanyes
Adwords.

SARA PELLICER

ETAYO LUTHIER

Creació de campanyes de
publicitat a Facebook
Ads per llançaments de
cursos d'imatge.

Creació d'un pla de
màrqueting online
específic pel
llançament d'un nou
producte.

Assessora d'imatge i personal
shopper.

Luthier.

Faig coses sobre...

Social Media
Creo plans Social Media adaptats a
l'empresa
amb un estil fresc i divertit. Un
1
servei global que inclou: un estudi detallat,
la creació del pla, el desenvolupament, la
dinamització dels continguts (amb el meu
estil personal) i l'anàlisi dels resultats.
1

Community Management
Creo i dinamitzo els continguts per les
xarxes
socials de l'empresa. Amb una
1
màxima interacció amb els seguidors i fent
que participin per crear aquest “feedback”
tan necessari. A més analitzo els continguts
per anar adaptant i millorant els resultats.
1

Formación
Formador online i presencial en temes
relacionats
amb el màrqueting i
1
comunicació online. Píndoles formatives
adaptades a les necessitats de cada
empresa. Coneixements a tots els nivells.
De manera pràctica, divertida i eficaç.

Speaker
I quan em conviden, em dedico a donar
xerrades
en tallers, actes, congressos i
1
reunions relacionades amb el màrqueting i
la comunicació online. Xerrades divertides,
visuals, properes, pràctiques, adaptades al
tema en qüestió I al dia.

Faig coses sobre...

Disseny web (WP)

Copy
1

Creo continguts per tot allò que necessites
explicar (ja coneixes el meu estil). Adaptats
i personalitzats per la teva estratègia
(aquesta que farem junts). I optimitzats per
SEO.
1

1

Creo, dissenyo i desenvolupo llocs web amb
Wordpress. Pàginas senzilles i intuïtives,
mantenint l'estil demanat per tu. Són
ideals per la recerca i la navegació,
respectant la idea de l'empresa.
1

Adwords
Vaig fer un examen i em van certificar a la
Google Academy. Creo campanyes
1
d'Adwords
per posar el teu lloc web als
primers llocs de Google (pagant anuncis
clar), però funciona. També conegut com
SEM.

Ads
Si hi ha alguna cosa necessaria són els
anuncis a les xarxes socials i amb això
1
també
et puc ajudar. Creo, disseny, publico i
analitzo campanyes publicitaries a
Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn i
Pinterest.

Per mostra
un botó...

GlobalFinanzia

Kao Chimigraf

Centre de Medicina Correctiva

Big Little School

Per mostra
un botó...
GlobalFinanzia
E MP RE S A 4

Centre de Medicina Correctiva

JO ERA L'ASSESSOR 2.0

FORMACIÓ

Creació i publicació de continguts
en xxss (Facebook, Twitter i
LinkedIn).
Optimització i publicació al blog
de l'empresa. Creació i enviament
de Newsletter mensual.

Formació específica per
l'empresa CMC I altres
empreses del grup, en creació
de Pla de màrqueting,
funcionament i gestió de
xarxes socials i email
marketing.

Kao Chimigraf
JO ERA L'ASSESSOR 2.0
Creacióni gestió de perfils en xxss
per Kao Chimigraf amb perfils a
Facebook, Twitter (4 comptes),
Instagram, Google+ i LinkedIn.
Creador de campanyes a Google
Adwords.
Gestió i optimització de Google
Adwords.

Big Little School
JO ERA L'ASSESSOR 2.0
Creació i gestió del pla de
màrqueting online per la
campanya d' inscripció d'alumnes
2018.
Creació de campanyes a Facebook i
Instagram Ads.
Redisseny del lloc web de la escola.

Xerrant i
formant...

Facebook
E MP
RE S A 4
Insights

Quiero ser
Instagrammer

Com aprofitar les estadístiques
que ens ofereix la Fan Page de
Facebook per millorar la nostra
presència a aquesta xarxa social.

Taller online sobre Instagram.
Començant des de la creació
d'un perfil fins arribar a saber
analitzar les estadístiques dels
perfils d'empresa.

Anàlisi, saber interpretar i
consells per treure partit.

Tips, consells i optimització dels
perfils.

Es diu,
es comenta...
Bloggers & Family
“Como emprenedor, David es capaz de innovar a la vez que observar
con criterio diferentes puntos de vista para ajustarse de la manera más
rápida posible a los cambios y las necesidades del momento.
Recomiendo trabajar con él. Un profesional con mano izquierda, firme y
proactivo, que sabe trabajar en equipo sin perder por eso sus dotes
analíticas.”

Madresfera

MADRESFERA

“David es, sobretodo, positividad y entusiasmo. Da gusto proponerle
proyectos porque no tiene miedo de meterse en iniciativas nuevas y
desconocidas. Siempre tiene una buena respuesta y eso es, hoy en día,
un valor a destacar. Controla las herramientas de Social Media y
desarrolla el trabajo de asesor y gestor de marcas de manera eficaz y
muy cualificada.”

Tetuán 9
“Gracias a sus aptitudes y su excelente preparación formativa y
profesional, he podido comprobar que tiene mano izquierda, le gusta
trabajar en equipo, es firme y proactivo. Hay que remarcar la capacidad
de innovación en los proyectos. A escala personal es amigable, de trato
fácil y analítico.”

Es diu,
es comenta...

MADRESFERA

Titulitis...

* GESTOR DE COMUNIDADES (2011)
UOC (Universitat Oberta de Catalunya).
* COMMUNITY MANAGEMENT (2014)
AERCO (Asociación Española de Responsables de Comunidad).
* COMMUNITY MANAGER Y COMUNICACIÓN 2.0 (2010)
Fundación Facilísimo
* ACTIC (2012)
(Acreditació Certificada en Tecnologies de la Informació i la Comunicació).
Generalitat de Catalunya
* INTECO (Instituto Nacional Tecnologías de la Comunicación) (2012)
- Privacidad y seguridad para menores en Internet.
- Protección en Internet para menores.
- LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos).
* EMPRENDER CON ÉXITO EN EL ENTORNO DIGITAL (2013)
Universidad Juan Carlos I
* MARKETING Y COMUNICACIÓN DEPORTIVA (2014)
Sports Management Institute UCAM
* GOOGLE ADWORDS (2018)
Certificación en Adwords con especialidad en publicidad en buscadores.

Quedem?
Correu

hablemos@dlayd.com

Facebook

@dlaydelgado

Twitter

@dlaydelgado

LinkedIn

David Lay Delgado

Instagram

@dlaydelgado

David Lay

Twi t t er

GRÀCIES!

