trene.gcd
Gestió de continguts digitals

MIREM-NOS LA WEB DES DEL CONTINGUT...

Correu electrònic

trene.gcd@gmail.com

Telèfon

+ 34 696 40 36 24

Linkedin

es.lnkedin.com/teresareneferrando

Twitter

@trenegcd

Teresa Reñé Ferrando

Sóc Teresa Reñé Ferrando, documentalista,
redactora i correctora de textos, i tinc
experiència en disseny i gestió de serveis en
línia d'informació i formació.

Professionalment em defineixo com a gestora
de continguts web.

Des de fa un temps desenvolupo la meva
activitat professional sota la marca trene.gcd,
gestió de continguts digitals, i em dedico a la
recerca, organització i elaboració de continguts
per a webs i blogs corporatius i botigues on line.

QUINS SERVEIS OFEREIXO?

Recerca i cura de continguts

cerca, selecció i filtratge de continguts rellevants sobre
un tema concret i per a un públic determinat

Organització de continguts i
arquitectura de la informació

definició dels continguts d'un web, un blog o una
botiga on line
elaboració de l'arbre de continguts i de l'estructura
d'enllaços interns
creació de categories, etiquetes i llistes de paraules
clau

Elaboració de continguts

redacció de textos en català i castellà: textos de
presentació, newsletters, butlletins, articles per a
blogs, descripcions de productes,...
correcció ortogràfica i gramatical
revisió i correcció tipogràfica (signes de puntuació; ús
correcte de negretes, cursives i subratllats; revisió de
notes, índexs i referències bibliogràfiques)
correcció d'estil (impropietats lèxiques, repeticions
innecessàries, ús indegut de neologismes i
estrangerismes, coherència de temps i formes
verbals, concordança nominal i verbal, organització
d'oracions i paràgrafs,...)
millora i adaptació de textos (reescriptura professional
d'esborranys que no expressen correctament el que
es pretén ni s'adeqüen als destinataris): manuals,
tutorials, guies, ebooks, informes, estudis,...
disseny, actualització i manteniment de bases de
dades
recerca d'informació i elaboració de dossiers temàtics,
reculls d'enllaços i vocabularis
traducció de textos del català al castellà, i a la inversa
gestió de traduccions en altres idiomes

Formació

taller Com redactar textos de presentació i comercials
taller Com escriure per a Internet
taller Criteris bàsics per organitzar els continguts del
web del meu negoci
taller Quina presència m'interessa tenir a la xarxa

PER QUÈ HAS TRIAR ELS MEUS SERVEIS?

Perquè sóc especialista en
recerca d'informació, organització
de continguts, i redacció i
correcció de textos, i això vol dir
que sé com

estructurar un web, un blog o una botiga on line tenint
en compte les necessitats dels teus clients perquè
vegin clarament què els ofereixes, sàpiguen en cada
moment on són i trobin fàcilment i ràpidament el que
busquen (i també allò que no saben que necessiten!);
trobar informació fiable i de qualitat, amb continguts
interessants i actuals;
escriure amb un llenguatge correcte i que s'entengui
fàcilment.

Perquè et puc ajudar a
incrementar la qualitat de la teva
presència a Internet, i així podràs

donar més visibilitat a la teva empresa, fer-te conèixer
i llançar nous productes i serveis;
proporcionar prestigi i reconeixement a la teva marca,
i quan algú necessiti allò que tu fas la teva empresa
serà la primera que li vindrà al cap;
atraure l'atenció dels teus clients, fidelitzar-los i
augmentar les probabilitats que tornin;
oferir una imatge de credibilitat, confiança,
professionalitat i experiència que t'ajudarà a captar
nous clients.

En definitiva, perquè donaràs informació rellevant als teus clients per respondre els seus
interrogants i satisfer les seves necessitats, amb un llenguatge correcte i precís.

COM ET PUC AJUDAR?

Si estàs engegant el teu negoci o ja l'has arrencat, organitzaré què ha de dir el teu web, el teu
blog o la teva botiga on line i com ho ha de dir, i també escriuré i actualitzaré els continguts si no
tens temps ni personal per fer-ho.
Si et dediques al desenvolupament de webs i botigues on line, complementaré els teus serveis i
donaré un valor afegit a la teva oferta.
Si ets una empresa de formació, impartiré tallers perquè els teus alumnes aprenguin a escriure
textos que expressin el que realment volen dir i tinguin clar quina presència els interessa tenir a
la xarxa.

