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http://www.politica2cero.es/

 

El proper dimecres 15 de febrer tindrà lloc la segona edició de les Jornades de 

Màrqueting Polític ‘Política2.cero’ a Madrid. Un cop més, aquesta jornada té la 

voluntat de generar un espai de trobada actiu, entre professionals especialitzats en 

la comunicació política, que potencia i incentiva el desenvolupament de nous 

projectes, com ja va succeir arran de la primera edició. 

El seu objectiu central és fer un pas més enllà de les sessions de presentació de 

conceptes ja coneguts i aprofundir en la forma de comunicar en els mitjans online. 

Aquí teniu el programa de les Jornades en les quals tinc el plaer de participar de 

nou amb una ponència titulada ‘La identitat a Twitter’. La inauguració anirà a càrrec 

d’Ángel Garrido i a la cloenda hi serà Cristina Cifuentes. Entre els ponents, un plaer 

trobar-me de nou amb Nagore de los Ríos, Nacho Campos, Albert Medrán, Javier 

Recuenco o José A. Rodríguez Salas per citar alguns. 

En aquesta segona edició, els organitzadors de Política2.cero han volgut cuidar 

especialment cadascun dels detalls, innovant també en el format, i fent que els 

assistents puguin formar també part de l'esdeveniment, a través de l'espai P360 

(que han dissenyat especialment per que es puguin exposar-davant el públic de la 

Jornada-una empresa, idea o projecte, demostrant el propi talent en comunicació i 

oratòria, a més de tenir opció a guanyar un Màster en Màrqueting Polític i 

Comunicació Estratègica). 

 

Es pot seguir tota la informació relacionada a la seva página a Google+, a Twitter 

(#politica2cero) i Facebook. 

Enllaç associat: 
Jornades ‘Política2.cero’ (Santiago de Compostela, 2011) 
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