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O uso e manexo da información está cambiando. Cada vez máis as persoas e
as entidades únense polos seus intereses e empregan as redes sociais como
vía de información. Cando AFIPRODEL se plantexou a idea de levar adiante a
organización dun Congreso de Desenvolvemento Local, planificamos o uso da
rede para centralizar o traballo e para a difusión dos contidos.
O paso á chamada web 2 ou colaborativa trouxo consigo unha serie de
ferramentas e utilidades (na súa maior parte de xeito gratuito) que convén ter
en conta á hora de promocionar un evento e asegurar o éxito na diffusion do
mesmo. Agora o obxectivo é usar ferramentas útiles para estar onde a xente se
atopa, nos espazos participativos virtuais onde a xente acode buscando
información do seu interese.

usuarios

servizos
contidos
participación
interacción
conversación

medios
herramientas

Pero que é a Web 2 ?
Son tecnoloxías da información (TIC) consideradas como participativas,
contributivas ou colaborativas, fáciles de usar e de manter actualizadas: blogs,
redes sociais, podcasts, feed, RSS, … Entre as enormes vantaxes están a súa
gratuidade, interactividade, a rapidez da difusion.
Cando unha entidade se plantexa a difusion e a promoción dun evento o que
pretende é xerar ruido (ruido mediático se entende) e para isto os medios de
comunicación social poden chegar a constituír o elemento principal. Ademais
do poder de compartir, teñen a capacidade de corre-la voz, de aumenta-lo
coñecemento.
Cómpre facer una planificación previa de de todos os canais dispoñibles e das
ferramentas á disposición para o traballo diario de organización do evento.
O primeiro paso foi a creación do sitio web. Para iso pensamos no formato
blog porque nos ofrecía a posibilidade de ir publicando contidos na medida en
se iba desenvolvendo a organización do congreso. Dentro das posibilidades
que a rede non ofrecía eliximos Wordpress polas súas funcionalidades e
facilidade de uso.
Afiprodel xa contaba cun espazo web propio, tamén configurado baixo o
formato blog. Polo que coñeciamos as posibilidades que este formato nos
brindaba. Ó poñer en marcha un website fácil de actualizar con WordPress
sitúa toda a información nun só lugar e, o máis importante, o evento será
accesible a través dos motores de búsqueda. Este elemento de
posicionamento nos motores de búsqueda aforrou un traballo extra. No blog
abrese a oportunidade de escribir noticias sobre o evento, así como o
programa, os medios de inscrición ou toda aquela información de interese.

O seguinte paso foi o de crear os diferentes canais e comunicación social. Hai
varios niveis de promoción e ducias de ferramentas de medios sociais
dispoñibles. Pensamos que dado o perfil do público potencial os maís
axeitados eran Facebook, Twitter, Linkedin e Xing, xunto cos canais de Flickr
para a difusión de imáxenes e Youtube para os videos realizados durante a
realización do Congreso.

Compre ter en conta que os potenciais asistentes deben ser capaces de atopar
o sitio web fácilmente. Facebook ofrece a posibilidade de crear Grupos e
Eventos . Twitter, pola súa banda, e tamén Facebook, constitúen os principais
canais de promoción porque están construídas para a difusión de mensaxes.
En Facebook, é preciso crear unha Páxina – é mellor que os grupos, xa que
podes aparecer no Alimentador de noticias, cada vez que actualizas a páxina.
Crear un evento en Facebook tamén é importante, como tamén o é que os
invitados e os membros actualicen o seu propio status con enlaces ó
acontecemento. Crear un evento de Facebook, axudará a xerar un boca a
boca e a que o evento sexa difundido entre os teus contactos. A noso usuario
de Facebook é Afiprodel.

No caso de Twitter a clave é o retweeting e o hashtags. Para iso debemos
crear un hashtag co nome do evento para que a xente poida monitorizalo e
agrupar os fíos de tweets que se refiran a él. A noso usuario de Twitter e
@Afiprodel.
Todas estas contas están vinculadas a un blog central que recolle e difunde a
información.
A conta de Flickr recolle imaxenes do territorio e mais tarde incorporará fotos
do evento de maneira que os asistentes teñan unha vinculación co Congreso
máis alá dos dias do Congreso. O mesmo sucede con Youtube.
Para o traballo diario de organización: creación de documentos,
modificación, planificación de actividades contamos coas ferramentas
colaborativas de Google: Gmail, Calendar, Docs e Maps. Ó igual que nas
outras ferramentas existen máis alternativas pero por compatibilidad á hora de
recoñecer diferentes formatos e pola facilidade de uso eliximos esta opción.

Nembargantes, as ferramentas son só iso, ferramentas. O importante é o uso
que se fai das mesmas. E aquí ten importancia o traballo dos organizadores á
hora de publicar contidos, comentar, difundir, etc…
Para finalizar queremos remarcar o character participativo que para nós ten
estas ferramentas. Na web do Congreso MODELO figura un apartado baixo o
nome de OPINA onde buscamos a implicación de todo aquel que ten algunha
inquedanza cos temas de desenvolvemento a nivel local.

