hola!

Vols renovar la teva imatge?
Explica’m què és el que vols comunicar, t’ajudaré a escollir el mitjà més adequat i un cop tinguem el
disseny, si vols, m’encarregaré tant de la impressió com de la distribució o de la posada en marxa del teu
projecte.
No importa com sigui la mida de la teva empresa o si ets un particular o autònom, tindràs un disseny fet
a mida.
Parlem sense cap compromís de tot allò que podries necessitar.
Analitzaré el teu projecte i t’assessoraré.
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disseny gràfic / imatge corporativa

propostes per a una bona imatge

La imatge corporativa d’una empresa té l’objectiu de projectar la seva professionalitat, transmetre
confiança als seus clients potencials i aconseguir ser més competitiva.
Els clients no confiaran en una empresa si aquesta no transmet tot el que s’espera d’ella.
El desenvolupament d’una bona imatge corporativa aportarà beneficis com:
• Augment del reconeixement de l’empresa, comunicacions positives boca a boca, bona reputació
• Major confiança dels empleats o voluntaris de l’empresa
• Estalvi de costos per estandarització
• Augment del coneixement públic de l’empresa
El teu logotip necessita una explicació addicional per entendre que és el que s’ofereix?, És fàcil de
recordar?, És diferent de la competència? ...
Aquí tens 5 pistes per saber si la imatge que està projectant no és del tot bona:
1. - Els recursos són forçats
2. - La lectura és complexa
3. - No està en relació directa amb l’objectiu
4. - Les anomalies són moltes
5. - No té personalitat
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propostes per a una bona imatge

Per saber si anem pel bon camí podríem fer aquest senzill test:
La nostra imatge corporativa:
 Informa
 Convenç
 Persuadeix
 És fàcil de recordar
 Reforça el nostre missatge
 Millora les relacions
 Influencia en la força de venda
 Anima el consumidor
 Corregeix falses impressions
 Reforça la imatge empresarial
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Una identitat corporativa ajustada a la teva mida.
La identitat corporativa o identitat visual és la manifestació física d’una marca. Generalment consta d’un
logotip i altres elements de suport que s’inclouen en un manual d’estil.
Cada empresa és única i te unes necessitats específiques, per tant, les marques no poden ser creades
de la mateixa manera, han de ser planificades prèviament en funció dels objectius de comunicació.
Aquests són alguns dels suports que podem treballar per reflectir la teva imatge de marca:
• 		
• 		
• 		
• 		
• 		
• 		
• 		

Naming (creació del nom de marca)
Disseny de logotip
Disseny de Papereria (Material d’oficina com targetes personals, targetes de visita, paper de 		
carta, sobres, blocs de notes, factures...)
Disseny de Fulletons i cartells (díptics, tríptics, fitxers...)
Disseny de Catàlegs (On-line, impresos, en CD...)
Disseny de senyalització (Per a oficines, estands, exposicions, retolació, etc.)
Disseny de Pàgina web (Amb accés a clients, gestors de continguts, carros de compres, catàlegs
on-line, portafolis de treballs...)
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