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Identitat i reputació digital
Comunicació, imatge, prestigi, participació en xarxes, gestió del coneixement, l'esperit del
hacker, comunitats virtuals, cercadors, web semàntica, programari social... ... i també indústria
turística digital. Bel Llodrà. [bel llodra riera @ g m a i l . com]
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Exposició Identitat Digital

Premi Web 2008 de Balearweb
N'Elena i en Ramon m'han convidat per ser jurat del Premi
Balearweb. La veritat és que aquests dos fan una feinada per
mantenir l'espai Balearweb i donar servei per mantenir una
comunitat de blocaires de Balears a través del servei de blocs de
balearweb.
Jo m'hi vaig presentar, ja fa molts d'anys al seu concurs amb la
web "Art i poesia de la gestió del coneixement". No vaig
guanyar, però em va encantar participar, així també de passada
vaig guanyar un poc de visibilitat.
Animau-vos a participar, segur que guanyareu visibilitat. El
termini d'inscripció acaba dia 7 de maig.

Twitter
@oriollloret avui he parlat amb
uns dels tècnics, però hi he
arribat per altres vies, i
offline ;-) T'aniré informant
about 14 hours ago

follow me on Twitter

Publicado por Bel los divendres, abril 18, 2008

Subscribe in a reader
Quant a mi

1 comentaris:

BEL

Elena ha dit...

MA LLO RC A, SPA IN

Moltes gràcies, Bel.

Visualitzar el meu
perfil complet

4:37 PM

Publica un comentari
Vincles

Del.ici.us

Bel Llodrà també parla del Premi Web: Gràcies, Bel!
my del.icio.us tags
Crear un enllaç
Missatge més recent

Pàgina principal

Missatge més antic

Subscriure's a: Comentaris del missatge (Atom)

aggregator balears

behaviour blocs

comunicacio comunitat

eines

exemples

identitat

innovació observatori paris

publicitat

reputació

viatges
web2.0
xarxessocials

ràdio

turisme

websemantica

I am belll on del.icio.us
Add me to your network
Subscripcions

Subscribe via email
Subscribe to Identitat i
reputació digital by Email
Marca-ho!

Fotografies
www.flickr.com

