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L’èxit de la Jornada Internet i  
Empresa es supera cada any 

  
 
La VIII Jornada Internet i Empresa organitzada per la Cambra de Comerç de Tortosa i l’empresa 
empàtica.net, i que va tenir lloc a la Seu de la Cambra el passat divendres 20 d’abril, va superar 
novament les expectatives. Tant pel número de participants a la jornada (més de 100 empreses) 
com pel bon nivell mostrat per part dels conferenciants.     
 

 
      

  

  notadepremsa 
                       23 d’abril de 2018    
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L’obertura de la jornada va anar a càrrec del Sr. Francesc Minguell gerent de la Cambra de Comerç i Sr. Arcadi 
Mayor, de l’empresa empàtica.net va actuar com a director de la jornada fent de fil conductor de la mateixa. 
 
Amb el lema “Experiències digitals per fer créixer el teu negoci”, més d’un centenar de petits empresaris, 
emprenedors i professionals del sector van seguir i participar activament en cadascuna de les 5 ponències que 
presentava el programa.  
 
 

 
 
 
 

mailto:tortosa@cambratortosa.com
http://www.cambratortosa.com/


 

 
C. Cervantes, 7 de 43500 Tortosa, Tarragona                                                                                                                           
Tel. 977 441 537, tortosa@cambratortosa.com, www.cambratortosa.com                                     

                                                                                                                                                                                                                                       

Martina Font directora de Font Packaging Group, amb el seu germà Francesc representa la tercera generació 
d’una família que des del 1954 es dedica a produir cartró ondulat per a capses i embalatges industrials. Ens va 
parlar de l” Off al on i al off en una empresa industrial. I de la seva experiència digital “Externalitza a 
professionals el que tu no saps fer, i veuràs com la teva empresa millora”. 
 
Jordi Ordóñez consultor en comerç electrònic amb 16 anys d’experiència, en va parlar dels secrets i 
posicionament de productes al Marketplace d’Amazon. “Amb AMAZON cal estar molt alerta, ja que pot ser el 
teu aliat o competidor“  
 
Franc Carreras professor de Màrqueting Digital a ESADE i co-fundador de MamisDigitales.org. Escollit pel 
diari Expansión com un dels 50 majors experts sobre transformació digital a Espanya. Ens va parlar de la 
reputació digital com a palanca de creixement empresarial. “No cal ser un o una influencer famós/sa per 
vendre. Aquesta és la meva formula ( D * V ) C Destacabilitat, Visibilitat, Constància”. 
 
Pablo Ruiz Llicenciat en Dret por ESADE, Màster en Management por Imperial College London. Ens va parlar 
de Blockchain. Amb la seva conferència “Bienvenido al Internet 3.0”. “Blockchain és la tecnologia que 
revolucionarà totes les indústries. És bàsicament un protocol que permet emmagatzemar, transferir i confirmar 
transaccions”. 

 
Mireia Trepat i Miquel Antolín de Freshly Cosmètics, ens vam explicar el seu cas d’èxit, d’una DNVB (Digitally 
Native Vertical Brands). Una Digitally Native Vertical Brand és una marca nascuda al online, amb una 
focalització total amb el customer experiencie. A diferència d’un e-commerce, les marques digitals controlen 
tota la seva cadena de distribució. En aquesta ponència descobrirem l’estratègia d’una DNVB, Freshly 
Cosmetics, com han aconseguit passar de la idea a ser reconeguts com a tal. 

Freshly Cosmetics, creada per Mireia, Joan i Miquel tres enginyers químics de la URV, és la marca digital de 
cosmètica saludable i 100% lliure de tòxics. L’aposta per la transparència i l’elevada qualitat els ha portat amb 
només 2 anys a posicionar-se com a referent en cosmètica natural a Espanya. En aquest temps han 
comercialitzat prop de 200.000 productes i facturat 2M€ gràcies a internet i saber com connectar amb els més 
de 200.000 seguidors que tenen a xarxes socials. La seva visió és clara, revolucionar el sector cosmètic essent 
proper a les persones i amb productes que apostin fonamentalment per la salut i el nostre entorn. 
 
A la mateixa Seu de la Cambra va tenir lloc el dinar Networking, on els assistents, empresaris, emprenedors, 
professionals del sector i alguns dels ponents, van tenir l’ocasió de poder interactuar durant força estona. 
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Com a cloenda Francesc Minguell va fer referència als nous programes europeus que la Cambra presentarà 
aquest any per a les empreses de la demarcació, per tal d’obtenir ajuts per implantació de projectes TIC. 
 
Des de la Cambra de Comerç i empàtica.net s’ha valorant molt satisfactòriament el resultat en general 
d’aquesta jornada, que ens anima ha seguir treballant en aquesta direcció per les properes edicions. També 
volem agraint l’esforç dels col·laboradors i patrocinadors, que sense el seu suport, jornades com aquesta no es 
podrien dur a terme. 
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