


 

 

Premsa i comunicació digital 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quin és el mitjà més 
adient per a realitzar 
amb èxit la difusió i 
promoció de les 
meves activitats 
empresarials? 

Puc potenciar la 
imatge i 
posicionament de 
l’empresa dins el meu 
sector amb la millora 
del pla de 
comunicació? 

La Cambra pot 
elaborar un pla de 
comunicació en 
funció de les 
necessitats de la meva 
empresa?

Presentació 
La comunicació empresarial és clau per donar a conèixer 
les activitats, productes, projectes i estratègies de les 
empreses. Us proposem un servei integral de premsa i 
comunicació digital, que podeu contractar per a una acció 
puntual o bé per a una planificació perllongada, tant en 
els mitjans de comunicació tradicionals com en l’àmbit 
digital. En qualsevol cas, oferim la millor solució i 
l’estratègia més adient per a les vostres necessitats. 

 
 
Què us oferim 

La majoria de les empreses no disposen dels recursos 
necessaris per mantenir un servei com aquest i la  
contractació  d’un  professional  o un equip de comunicació 
constitueix sempre una inversió costosa. 

Des de la Cambra us oferim un servei integral de premsa i 
comunicació digital, amb dues línies d’actuació que es poden 
plantejar per separat o bé complementar-se, en funció de les 
necessitats de l’empresa i/o del pla de comunicació que es 
determini: 

Difusió en els mitjans de comunicació (locals, comarcals i 
nacionals), de qualsevol activitat de l’empresa: llançament d’un 
nou producte/servei, inauguració d’una nova seu, balanç anual 
del compte de resultats, plans d’expansió internacional, noves 
línies de negoci, posicionament en el mercat, etc. 
• Elaboració de comunicats de premsa i difusió en mitjans. 
• Convocatòria de rodes de premsa, comunicació d’actes i la seva 

organització. 
• Elaboració de continguts de publicacions periòdiques. 
• Entrevistes als mitjans de comunicació. 
• Elaboració del Pla de comunicació extern. 
• Gabinet de crisi. 
• Recull de premsa i fotogràfic d’esdeveniments. 

Comunicació digital orientada a gestionar la imatge i notorietat 
online dels productes, serveis i activitats de l'empresa, tant en 
els propis recursos com en l’àmbit general de la xarxa. 
• Manteniment de continguts web o blog. 
• Redacció de textos, articles d’opinió, etc. i la seva difusió a la 

xarxa. 
• Creació i/o manteniment de les xarxes socials de la companyia. 
• Elaboració de butlletins, campanyes de màrqueting per correu 

electrònic. 
• Posicionament SEO. 
• Campanyes de publicitat (SEM). 

 

Altres serveis 
• Pla de comunicació integral (online i offline). 
• Fotografia, creativitat, producció i edició de vídeos. 
• Externalització del gabinet de comunicació (inclou tots els 

serveis). 

 
Beneficis per a l’empresa 

• Augment de la notorietat a través de la presència als 
mitjans de comunicació i a la millora de continguts i 
actuacions en l’àmbit digital. 

• Difusió puntual o perllongada de les activitats de 
l’empresa als mitjans en funció de les seves 
necessitats. 

• Externalització de la comunicació empresarial amb la 
conseqüent reducció de costos. 

 
A qui ens dirigim 

El servei de premsa està dirigit a qualsevol empresa o negoci 
que vulgui generar valor de marca i portar les regnes de tot allò 
que transmet la companyia. 

 

L’equip tècnic 
Es treballa amb professionals del periodisme amb una llarga 
trajectòria i experiència que es desplacen a l’empresa en una 
primera entrevista per tal d’avaluar les necessitats de 
comunicació de l’empresa i proposar quina és la millor 
estratègia a seguir. 

 

Avantatges que us oferim 
• Tracte totalment personalitzat. 
• Especialització en la relació amb els mitjans de 

comunicació. 
• Assessorament estratègic en matèria de 

comunicació empresarial. 
• Metodologia de treball pràctica i simplificada, dirigida 

a l’obtenció de resultats concrets. 
• Professionals altament qualificats. 

 
El dia a dia no ens 
permet dedicar la 
suficient atenció a la 
comunicació de 
l’empresa i a com 
se’ns veu a la 
xarxa. La Cambra 
podria gestionar-
nos la web i les 
xarxes socials? 

Com podria 
aconseguir una 
presència regular a 
la premsa i un bon 
posicionament a 
Internet? 

La Cambra em pot 
ajudar a organitzar la 
comunicació d’un 
acte empresarial? 

   
 




