Explica’m què és allò que vols comunicar,
t’ajudaré a escollir el mitjà més adequat i
una vegada tinguis el disseny, si vols, ens
encarregarem tant de la impressió com de
la distribució o posada en marxa del teu
projecte.
No importa como sigui el tamany de la teva
empresa o si ets un particular o autònom,
tindràs un disseny fet a mida.

Estàs a punt
d’emprendre un negoci
o vols renovar la teva
imatge?, contacta
i parlem sense cap
compromís de tot allò
que podries necessitar.

Marià Benlliure, núm. 20 · 1r 2a
08940 Cornellà de Ll. (Barcelona)

hola@elenalosada.com
www.elenalosada.com

disseny i desenvolupament web

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, logotip, papereria,
fulletons, cartells, catàlegs,
senyalització, pàgina web...

disseny gràfic

il·lustració

•Anuncis de premsa
•Disseny editorial
•Publicacions
•Llibres
•Revistes
•Catàlegs
•Cartells
•Postals
•Punts de llibre
•Portades de CD
•Calendaris

•Publicitària
•Editorial
•Campanyes divulgació
•Infografia
•Premsa
•Infantil
•Mascotes
•Animacions flash
•Samarretes
•Xapes
•Bosses

A més de tenir una web gràficament atractiva i integrada amb la teva imatge corporativa és important
tenir en compte la navegació, la interactivitat, la
usabilitat, l’arquitectura de la informació i la interacció amb altres mitjans com audio, text, imatge i
video. M’ocuparé de que la teva web cumpleixi els
estàndards per funcionar en tots els navegadors
i que evolucioni bé amb el temps. Et proporciono
manteniment i allotjament per al teu lloc web i també formació en Wordpress, Dreamweaver i altres
temes si ho necessites.
Aquests són alguns exemples dels tipus de web
que treballo:
• Webs corporatives
• Webs de comerç electrònic
• HTML, Flash, PHP, Javascript...
• Blocs
• Webs avançades en Wordpress
• Disseny de webs amb accés a clients, gestors de
continguts, carros de compres...
• Catàlegs on-line
• Portafolis de treballs

e-marquèting
Possicionament web, SEO, SEM,
E-mail Màrqueting (butlletins
electrònics), Xarxes socials, eines
per promocionar i difondre els teus
productes i serveis a internet.

