


Som assessores de comunicació estratègica

Cerquem i ajudem a implantar solucions creatives 
per impulsar petits i grans projectes d’empreses, 
professionals i institucions.

Som expertes. Oferim un servei integral de 
qualitat, a mida de cada projecte, en diferents 
formats i canals.

Prioritzem la comunicació àgil, atractiva i entenedora.

Fem les coses més fàcils i donem vida a les teves idees.

L’esperit



T ’oferim
Comunicació digital

Et connectem amb l’entorn 2.0 
  Disseny i gestió de webs i blogs

  Redacció de continguts digitals

  Xarxes socials

  Butlletins electrònics 

  Màrqueting

  Formació en continguts digitals

Disseny gràfic

Donem vida a la teva imatge 
corporativa, amb un disseny 
coherent i atractiu 
  Logotips

  Catàlegs

  Fulletons

  Butlletins



Fotografia i vídeo

Eines i canals que et fan 
més visible
 	 Fotografia	de	productes	i	serveis

 	 Fotografia	periodística	i	artística

  Reportatges audiovisuals d’esdeveniments

 	 Vídeos	promocionals	i	corporatius

Identitat corporativa 

Construïm la imatge integral 
de qui ets i com vols que et vegin 
  Creació de marca

  Plans de comunicació

  Memòries corporatives

  Manuals d’identitat corporativa



Relacions públiques

Som presents on ho necessitis 
  Organització d’esdeveniments

  Protocol i relacions institucionals

  Plans de relacions públiques 

  Presentacions de producte

  Recerca de patrocinadors

  Màrqueting de guerrilla

Relació amb mitjans de comunicació

Impulsem els teus projectes en  
els principals altaveus públics 
  Notes i dossiers de premsa

  Reculls de premsa

  Contacte periòdic amb els periodistes

 	 Planificació	de	campanyes	publicitàries

  Formació de portaveus



Sumem experiència laboral  
i acadèmica en diferents  
àmbits de la comunicació 
multimèdia. Formem un  
bon equip. I som amigues.

Ens agrada aportar els  
nostres coneixements  
a	través	de	la	col·laboració 
en iniciatives socials i  
culturals arrelades al 
territori.

No estem soles.

Comptem amb una xarxa de 
col·laboradors	professionals,	
que sempre ens asseguren 
l’assoliment de resultats 
òptims	en	fotografia,	vídeo,	
disseny	gràfic	i	programació	
web.  

Nosaltres
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Núria Griso
Em vaig llicenciar en Publicitat i 
Relacions Públiques a la Universitat 
Rovira i Virgili. Durant cinc anys, he 
desenvolupat la meva carrera a una 
agència de comunicació. 

Afronto la vida, com la feina, amb 
entusiasme i, al mateix temps, amb 
serenitat. Crec que la perseverança 
esdevé	eficiència.

Eva Pomares
Sóc llicenciada en Periodisme i Ciències 
de la Informació i postgrau en Comunicació 
Sociolaboral (Universitat Autònoma de 
Barcelona). Els darrers vint anys, els he 
dedicat a la meva passió, el periodisme.

Aprendre de les diferents realitats 
és un motor professional i personal.  
M’estimulen els reptes. Engegar  
projectes. Tenir cura dels detalls és  
fonamental per assolir bons resultats.



Núria Griso
618 110 940
Eva Pomares
661 859 015
info@impulscomunicacio.cat


