
Descobre as novas tecnoloxías internet e as redes sociais
inglésAdquire técnicas de comunicación efec�va en 

cociñaFórmate en novas técnicas de 
para pequenos negociosMarke�ng 

OBRADOIROS RÍA DE MUROS-NOIA

Do 3 ao 20 de Decembro 2018

Dirixidos ao persoal de hostalería, restauración e comercio da Ría de Muros-Noia

Lousame · Muros · Noia · Outes · Porto do Son

Obradoiros gratuítos - Prazas limitadas
 administracion@riademurosnoia.com



Dende a ARD Ría de Muros-Noia seguimos traballando na mellora 

do noso destino a través de obradoiros de servizos para os 

autónomos, as empresas e os seus traballadores, os mellores 

embaixadores da nosa Ría.

Nesta quenda, propomos unha formación innovadora baseada nas 

Técnicas de Marketing en Internet e Redes Sociais para pequenas 

empresas, interesantes obradoiros de cociña centrados en peixes 

comercializados nas nosas lonxas e, por último, perfeccionaremos 

as técnicas de comunicación en inglés para hostalaría e comercio, 

traballando de forma sinxela e efectiva a comunicación cos vosos 

clientes máis internacionais.

Estes obradoiros foron deseñados en colaboración coas 

asociacións de empresarios da Ría, coas que se estableceron os 

programas e a organización xeral dos mesmos.

Dende estas liñas, anímovos a participar e traballar todos xuntos 

para que a Ría de Muros-Noia sexa un destino máis acolledor, se 

cabe, en 2019.

Deséxovos sinceramente que vos resulten de utilidade.

Mª Teresa Villaverde Pais

Presidenta do Xeodestino Ría de Muros-Noia



OBRADOIRO DE INTERNET E AS REDES SOCIAIS
UNHA OPORTUNIDADE PARA AS PEQUENAS EMPRESAS

Javier Varela 
  Consultor de marketing, estratexia e comunicación en Toctocmedia. 
Interim Márketing Manager en Gradiant-Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións. 
Consultor de Márketing en EOSA, profesor colaborador na Escola de Negocios IESIDE 
e a Escola de Organización Industrial EOI.
Traballa en multitude de proxectos de marketing, sendo habitual relator en cursos, 
charlas e congresos para empresas desde hai máis de 15 de anos. 
Administrador do blog de marketing 'The Orange Market'

DOCENTE

O obxectivo xeral do curso é mostrar aos empresarios, autónomos e 
traballadores asistentes o cambio que internet produciu na comunicación en 
xeral e na comunicación profesional en particular, así como nos diferentes 
usos das ferramentas máis destacadas a nivel profesional.

Sesión 1.  (3 h.)

- Xa nada é como antes.

- Os cambios que internet produciu no mercado e os clientes.

- Internet e as redes sociais, oportunidades para pequenas empresas e  

profesionais.
Sesión 2. (3 h.)

- Uso das redes sociais para o meu negocio.

 · Facebook, Twitter, blogs, Linkedin, Instagram.

 · Casos de éxito a nivel profesional.

- Entrega de material didáctico.

Lousame
Casa da Cultura

Decembro, en horario de tarde, de 18.00 a 21.00 h.

LUNS 3
Sesión 1

MARTES 4
Sesión 2



OBRADOIRO DE COMUNICACIÓN EFECTIVA EN INGLÉS

Paula Fraga
  Profesora de Octopus to the Party 
Contadora das máis variadas historias...
Paula ensina a manexar cun método rápido e sinxelo
as “guiri-conversacións” do teu día a día para que non quedes sen palabras. 
Porque saber vender é saber comunicar.

DOCENTE

O obxectivo do curso é ampliar e reforzar os coñecementos adquiridos na 
primeira edición a través de exemplos reais do uso do inglés á hora de traducir 
conceptos gastronómicos e vocabulario arredor da gastronomía galega e do 
mundo do viño en Galicia, manexando de xeito eficaz unha guía útil para un 
servizo en inglés de calidade.

Sesión 1. (3 h.)

- Tradución de termos da gastronomía galega con exemplos dos erros 

máis comúns.

- Explicación do manual entregado “Inglés para Hostaleiros”.
Sesión 2. (3 h.)

- Exercicios orais enfocados cara á realidade do servizo e a atención en 

recepción.

- Entrega do manual.

Outes
Casa da Cultura

LUNS 10
Sesión 1

MÉRCORES 12
Sesión 1

LUNS 17
Sesión 1

MARTES 11
Sesión 2

XOVES 13
Sesión 2

MARTES 18
Sesión 2

Muros
Centro Social

de Muros

Porto do Son
(Portosín)

Casa da Cultura

Decembro, en horario de tarde, de 17.00 a 20.00 h.



OBRADOIRO DE TÉCNICAS DE COCIÑA 

Miguel Mosteiro 
   De IN9 Eventos
En Cambados naceu a súa paixón polo mar e a cociña.
Xefe de cociña de IN9 Eventos SL e director gastronómico
do grupo Chicolino Restauración, traballou con grandes cociñeiros
como Albert Adrià, Pepe Rodríguez, Alberto Chicote entre outros. 
Amante da cociña mariñeira e docente en multitude de talleres, 
cursos e relatorios nos cales os produtos da pesca teñen gran importancia.

DOCENTE

A temática versará sobre as especies do mar que habitualmente se 
comercializan nas nosas lonxas, peixes, mariscos e vexetais do mar con pouca 
presenza nas nosas cociñas.

O obxectivo é descubrirlle ao alumno algunha das moitas posibilidades 
culinarias destas especies, mariscos coma o carneiro, o reloxio ou a orella de 
mar. Vexetais coma as algas ou as herbas de litoral e peixes de baixo valor 
comercial pero de gran valor gastronómico, serán os protagonistas desta 
xornada de cociña.

Sesión Única (4 h.)

- Elaboración de varias receitas cos produtos mencionados.

- Entrega de material didáctico.

Porto do Son
Viveiro de Empresas

Outes
Aula de Cociña do CAM
en Cabanas do Barranco

MARTES 11
Sesión Única

MÉRCORES 12
Sesión Única

Decembro, en horario de tarde, de 17.00 a 21.00 h.



Javier Varela 
  Consultor de marketing, estratexia e comunicación en Toctocmedia. 
Interim Márketing Manager en Gradiant-Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións. 
Consultor de Márketing en EOSA, profesor colaborador na Escola de Negocios IESIDE 
e a Escola de Organización Industrial EOI.
Traballa en multitude de proxectos de marketing, sendo habitual relator en cursos, 
charlas e congresos para empresas desde hai máis de 15 de anos. 
Administrador do blog de marketing 'The Orange Market'

DOCENTE

O obxectivo principal do curso de Marketing para pequenos negocios e 
comercio local, é o de formar aos asistentes nos cambios que se están 
producindo no mercado e como as pequenas empresas poden aproveitar e 
optimizar os seus recursos para ser competitivas e sobrevivir.

Sesión 1.  (3 h.)

- Obxectivos e proposta de valor.

- A imaxe é importante, diferénciate.

- Posicionamento e marca. 

- Coñece aos teus clientes. 
Sesión 2. (3 h.)

- Comunicación e promocións de vendas. 

- O prezo non o é todo, a túa competencia cambiou.

- Internet, fideliza ao teus clientes.

- Innova.

Noia
Asociación Noia Histórica

Decembro, en horario de tarde, de 18.00 a 21.00 h.

MÉRCORES 19
Sesión 1

XOVES 20
Sesión 2

MARKETING PARA PEQUENOS NEGOCIOS
O MEU NEGOCIO NON FUNCIONA COMO EU GUSTARÍA, QUE FAGO? 



    

FOLLA DE INSCRICIÓN OBRADOIROS DA RÍA DE MUROS-NOIA 

Cada alumno enviará unha folla de inscrición a administracion@riademurosnoia.com 

Establecemento -  Empresa 

 
Nome: 

 

 
Enderezo: 

 

 
Concello: 

 

 
Teléfono: 

 

 
Mail: 

 

 

Alumno   

 
Nome e apelidos: 

 

 
Teléfono: 

 

 

MARQUE CUN X OS OBRADOIROS QUE DESEXA PARTICIPAR 

Obradoiros da Ría Concello “X” 
INTERNET E AS REDES SOCIAIS 

 

Lousame  

MARKETING PARA PEQUENOS 

NEGOCIOS 

Noia 

 

 

COMUNICACIÓN EFECTIVA EN INGLÉS 

 

Porto do Son  

Outes  

Muros  

TÉCNICAS DE COCIÑA  Outes  

Porto do Son  

* A orde de inscrición virá determinada pola hora de entrada no correo electrónico da ARD. 

Prazas limitadas 

administracion@riademurosnoia.com 
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