ESDEVENIMENTS / SEMINARIS / PRESENTACIONS
SERVEIS INTERGRALS
1. Producció audiovisual
Tenim un extens catàleg per a la nostra producció, i el que no tenim, el trobem.

•

Coneixements audiovisuals i suport logístic.

Preproducció, direcció tècnica, so, il·luminació, cobertura d'esdeveniments ...
Des de la supervisió i correcció del guió tècnic, passant per la creació del guió gràfic, selecció de
llocs on es farà la gravació, processament de permisos per evitar possibles problemes durant o
després del rodatge, contractació de tècniques, artístiques, edició, vestuari. , maquillatge ...

•

Última tecnologia

Estant al dia de totes les novetats que apareixen al mercats.

2. Decoració i decoració d’esdeveniments
El nostre equip de professionals (creativitat, arquitectura, disseny i decoració) són experts en
crear espais únics per a qualsevol acció que vulgueu fer i necessiteu un espai propi (caseta
d’exposicions, esdeveniments a l’aire lliure, carpes i muntatges especials, etc.).

•

Estands de fires

Disseny i creació d’estands d’exposició. Servei integral.

•

Disseny de l’estand

Construcció a qualsevol fira nacional i internacional (transport i muntatge).

•

Direcció d’estands

Gestió operativa de l’estand (personal d’estand, restauració ...) i disseny d’activitats d’incentius
i visitants.

•

Creació d’espais per a esdeveniments i accions

Conceptualitzem i creem espais especials per a qualsevol tipus d’acció i per a campanyes
interiors i exteriors. Disseny d’estructures, il·luminació, so, A / V i subministraments, gestió de
permisos i muntatges, decoració, efectes especials ...
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3. Producció gràfica
Un projecte gràfic pot ser; un pòster, un envàs, un llibre, un catàleg o una revista, manuals,
memòries, fulletons, cartelleres, un rètol comercial, la portada d’un disc, targetes de visita i
qualsevol tipus de producte o objecte que tingui un disseny aplicat a la seva superfície. .
❖
❖
❖
❖
❖

Printing Impressió de petit / gran format
Impressió tèxtil
PLV
Senyalització i senyalització
Impressió digital i offset.

4. Multimèdia i tecnologia
Creiem en la tecnologia per a esdeveniments i congressos. Analitzem, dissenyem i apliquem les
últimes tecnologies i serveis multimèdia. Tot el nostre equip de programadors, dissenyadors i
especialistes en tecnologia treballen amb un objectiu: proporcionar les millors solucions a les
seves necessitats.
❖ Realitat augmentada i realitat virtual
❖ Mapeig 3D
❖ Esdeveniments 3.0
❖ Aplicacions mòbils
❖ R + D d'esdeveniments.

5. Museografia
Ens encarreguem de la tematització d’espais grans i petits, així com del disseny d’escenografia.
❖ Museus i centres d'interpretació innovadors i funcionals.
❖ Construcció i disseny d’escenografia.
❖ Disseny i producció d’exposicions.

6. Expert en patrocini
•

Elaboració de plans de patrocini

Som un dels referents nacionals i internacionals en patrocini. Col·laborem amb alguns dels
principals projectes de patrocini del món i assessorem marques internacionals per maximitzar
les seves estratègies i accions específiques de patrocini.

2

•

Avaluació de patrocinadors

Ajudem a les empreses i institucions a definir la seva política de patrocini i a trobar les millors
opcions de patrocini d'acord amb les seves estratègies, posicionament i objectius de
comunicació.
❖ Definició del pla de patrocini dins del pla de màrqueting i comunicació.
❖ Recerca de patrocinà ment: trobem les millors opcions disponibles.
❖ Activació patrocinadora: millorem l’acció de patrocini supervisant les activitats.
Proposem accions d’activació complementàries per obtenir el màxim rendiment de cada
patrocini i mesurar el rendiment de la inversió per a cada patrocini.

7. Comunicació i màrqueting
Sovint pensem que les paraules "comunicació" i "màrqueting" signifiquen el mateix. La seva
relació és indiscutible, però la realitat és que no fan referència al mateix.

•

Màrqueting digital

Necessitem una campanya de màrqueting digital: web, SEO, màrqueting de continguts ...
Nosaltres en tenim cura.

•

Pla de comunicació

Adaptem la comunicació a la naturalesa de la vostra empresa i al producte o servei que
promocioneu.

•

Generem negoci

Tot per assolir l’objectiu principal, generar negoci.

•

Publicitat

La publicitat és una forma de comunicar màrqueting. No només oferim productes: convencem,
conduïm, generem i creem.

8. Disseny d’estands
El nostre equip de professionals (creativitat, arquitectura, disseny i decoració) són experts en
crear espais únics per a qualsevol acció que es vulgui realitzar i que requereixi un espai propi
(estands d’exposició, esdeveniments a l’aire lliure, carpes i muntatges espacials, etc.).

•

Estands de fires

❖ Disseny i creació d’estands d’exposició. Servei integral.
❖ Construcció a qualsevol fira nacional i internacional (transport i muntatge).
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❖ Gestió de l’estand: gestió operativa de l’estand (personal de l’estand, càtering ...), i disseny
d’accions d’incentius i d’atracció de visitants.

•

Creació d’espais per a esdeveniments i accions

Conceptualitzem i creem espais especials per a qualsevol tipus d’acció, interior i exterior.
❖
❖
❖
❖
❖

Disseny de l’estructura.
Il·luminació, so, A / V i subministraments.
Gestió i muntatge de permisos.
Decoració.
Efectes especials.

9. Entreteniment
Contractar entreteniment i artistes per al vostre esdeveniment. Pregunta’ns i formarà part del
teu esdeveniment.

❖
❖
❖
❖
❖

Presentadors
Celebritats
Mags
Grups de música
Altaveus; economia, innovació, negocis, habilitats de gestió, motivació i lideratge,
atletes i superació, psicologia i salut.

10. Ubicació d’espais d’esdeveniments
Ens encarreguem de la ubicació perfecta per al vostre esdeveniment. Sigui quin sigui o on, ens
encarreguem de tot i no pararem fins que trobem el que desitgeu.
❖
❖
❖
❖
❖

Esdeveniments corporatius, socials i culturals.
Convencions
Congressos
Reunions
Seminaris
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11. Transport
Disseny i coordinació d’operacions de transport per a ponents i assistents. Trasllat de tot tipus i
tot tipus de vehicles.

12. Allotjament
A més, som agència de viatges IATA. Us oferim la planificació completa, la gestió de les reserves
i la coordinació dels serveis d’allotjament de congressos.
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