
JOANMARC FORTUNY I BRES

Perfil: Què li puc aportar 
Visió, objectivitat i treball en equip. 
Actualitat: Les meves habilitats, formació i experiència en el món d'internet. Els 
10 últims anys dedicats a això, em permeten adequar-me a negocis petits, 
mitjans i grans amb grans dosis de futur. Puc cobrir necessitats des de ser 
responsable de producte fins a assumir la direcció de projectes online com 
botigues a internet, web's, solucions amb proveïdors per al seu negoci i una 
infinitat d'eines actuals que operen des d'internet i que li interessessin. I molt. 
1995/2008 Formació i treballs en el sector arquitectura, cartografia, topografia i 
enginyeria civil. 
1983/1995 Formació i treballs en el sector de la moda / sastería en botigues 
familiars. 
Il·lusió, implicació, empatia i formació contínua són les meves aportacions de 
màxim valor. 
Experiència: Últims clients - treballs 

Responsable d'internet a Farmacia Rovira, Fundació Rovira, Farmacia 
Santa Maria (Sant Cugat del Vallès) - 2016 - Present 

Estudi de presència online dels diferents llocs per complir els seus objectius. 
Selecció de proveïdors i-o professionals per a cada solució. Creació d'espais 
per mi i gestió d'aquests. Gestió de botiga online inclòs la venda de 
medicaments. Gestió de continguts per a les web's, mailing, xarxes socials. 
Control i gestió d'anuncis per a Google shopping amb Boardfy i Entropy. 
Col·laboració de construcció de la botiga online i gestió de màrqueting amb 
l'empresa Bryte. 

Disseny i creació de la web, Retail farmacia - Silvia Fortuny; 2017 - 
Present 
https://www.retailfarmacia.com/ + Gestió de continguts i actualitzacions en web 
segons els seus esdeveniments, Creació i gestió de Google business, 
assessorament per escollir el tipus de col·laboració amb un@ community 
manager en xarxes socials. 

Disseny i creació de la web i Xarxes socials, mailing. Clínica dental 
Elisabet Sanjaume; 2015 - Present 
https://www.clinicadentalelisanjaume.es/ + Gestió de continguts i 
actualitzacions en web, Creació i gestió de Google business, assessorament en 
xarxes socials. Campanyes de mailing. 

Disseny i creació de la web, Bazi Life Coach; 2017 - Present 
https://www.bazilifecoach.com/ + Gestió de continguts i actualitzacions en web, 
Creació i gestió de Google business, assessorament en xarxes socials. 
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Disseny i creació de la web, Homing bcn; 2018 - Present 
https://www.homingbcn.eu/ + Gestió de continguts i actualitzacions en web, 
assessorament de canvis i millores. 

Disseny i creació de la web, Geobiologia Profesional; 2018 - Present 
https://www.geobiologiaprofesional.com/ + Gestió de continguts i 
actualitzacions en web, assessorament de canvis i millores + Creació i gestió de 
Google business. 

Disseny i creació de la botiga online, Protector radiation; 2017 - Present 
https://www.geobiologia.es/ + Gestió de continguts amb els seus productes i 
actualitzacions. Assessorament de canvis i millores. Control de vendes. 

Disseny i creació de la web, Dynamic-boats; 2015 - Presente 
https://www.dynamic-boats.com/ + Gestió de continguts i actualitzacions en 
web, assessorament de canvis i millores. 

Formació: últims coneixements i dades acadèmiques 
Web & botiga online amb Wix, Woocommerce (Wordpress), Prestashop, ... 
Xat online amb Zendesk, Oct8ne, Wix 
Algoritmes de publicitat per a Google Shopping amb Boardfy, Entropy  
Curs de màrqueting Google 2015 - 2016 
Eines de Google Street view 
Emprendedors BBVA OPEN TALENT 2009 

Dades acadèmiques: 1983-1989 Delineant tècnic superior d'Arquitectura i 
Enginyeria civil. IES Miquel Biada, Mataró. 

Idiomes: Català, Castellà. parlat i escrit natiu. 

Aptituds: Àrees d'experiència 
Digital product manager: 
Especialista en la gestió de productes per a botigues en línia. Des pujar 
productes a la botiga fins a analitzar la seva efectivitat en les campanyes 
d'anuncis online. La "vida" d'un producte depèn de com ho dissenya, ven i 
oferta. La seva demanda farà que es prolongui o s'escurci. 

Digital arquitect: 
Com en un habitatge, local, edifici o altres espais, es em dóna molt bé 
dissenyar i seleccionar a on ha de tenir presència en línia, com i quant invertir. I 
ser el responsable de tot això. 

Digital consultant: 
Selecciono els proveïdors més apropiats per al seu negoci. I sobre quins espais 
tenir presència: fitxa de negocis de google, web, botiga en línia, xarxes socials, 
app, anuncis, plataformes b2b, b2c, ... 

Accions comercials  de qualitat en un entorn estable del seu negoci. 
Aconseguir clients, venda directa a taulell o xat. 
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Sensibilitat per la moda, aparadors i tecnologia. El que comporta a 
acceptar qualsevol feina relacionada amb això. 

Referències: Mis clients 
Veure opinions dels meus clients 
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