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Busques un altre tipus de
publicitat per al teu negoci?
El grup de treball de Nous Camins ha estudiat i treballat noves formes de relació i de 
promoció dels nostres negocis.

Moltes de nosaltres no tenim un aparador físic on visualitzar els serveis que oferim i hem 
de trobar noves maneres de difondre’ls d'una manera pràctica i eficient.

L’acció “DESCOBREIX EL TALENT DE DONA I EMPRESA” pretén fer palès aquesta 
invisibilitat, sobretot en les professionals lliberals que no tenim comerç a peu de carrer.

Per altra banda, les sòcies que tenim botigues i aparadors, pensem que podem donar un 
gran cop de mà en aquesta campanya. 

Per això us demanem a totes les que teniu negocis a peu de carrer la vostra cooperació 
fent d’abanderades, i dedicant un petit espai del vostre negoci a fer promoció de la nostra 
associació i de cadascuna de nosaltres.  

Aquesta acció o campanya constarà de diferents elements que es completaran entre sí:
1. Guia de serveis mida DinA6. 
La idea és que hi sortim TOTES o el màxim nombre de sòcies. Cada una de nosaltres té 
reservada una pàgina amb contingut del seu negoci.
2. Display de metacrilat mida DinA4 amb caixetí per posar-hi la guia. 
S’ubicarà en taulells o taules de botigues i/o entitats col·laboradores (espais de 
l’ajuntament) 
3. Cartell mida DinA3. 
S’ubicarà en aparadors de botigues i/o entitats col·laboradores.

En les pàgines següents a aquesta introducció et presentem la imatge definida perquè 
vegis gràficament i visualment com volem transmetre la idea treballada.  

Gran part d’aquesta acció l’assumeix econòmicament DiE però demanem, a les que hi 
vulgueu participar i figurar, el vostre compromís i col·laboració fent una aportació de 12 € 
IVA inclòs. 

Volem materialitzar la campanya a finals del primer trimestre d’enguany i que sigui visible 
a tot el municipi.

ESPEREM QUE T’ENGRESQUI LA PROPOSTA.
PARTICIPA I RELLANÇA EL TEU NEGOCI, I EL DE  TOTES!



Procés per a participar:

1- Caldrà que facis l’aportació de 12 € mitjançant una transferència al compte 
ES33 2100 0277 6402 0041 0508 de Dona i Empresa Sant Just Desvern, abans del dia 
14 de febrer, especificant bé el teu Nom i Cognom. 
Qui vulgui factura la pot solicitar a info@donaiempresa.com.  

2- Un cop feta la transferència, t’apuntes al Doodle Nous Camins clicant sobre l’adreça 
https://doodle.com/poll/5e9u3i6d89zs9giv

3- Envia tota la informació requerida indicada a la pàgina on està la proposta gràfica de 
la guia de serveis a info@donaiempresa.com, abans del 6 de març.

Nota: Us demanem ser molt rigoroses amb els terminis establerts de participació. 

Per a qualsevol dubte o aclariment pots enviar-nos un mail a info@donaiempresa.com 
o posar-te en contacte amb la coordinadora o administradora del teu grup de whatssap.

Fins aviat emprenedora!

  



1. 
Guia de serveis.
Publicació amb les 
associades que ho solicitin.

Mida
DinA6 

Característiques del material que 
ha d’aportar cada sòcia pel seu 
espai:

1. 
Arxiu Word amb:
- Nom i cognom.
- Professió.
- Correu electrònic, telèfon i 
pàgina web (si en tens).
- Text descriptiu de la teva 
activitat, que no superi els 450 
caràcters (inclosos els espais en 
blanc).

2.
Imatges en jpg en alta resolució 
(300 dpi) i a 300 pixels d’amplada:
- La teva fotogra�a personal que et 
vas fer amb la sessió de l’Ana, o 
alguna altra.
- 4 imatges com a màxim referents 
a la teva activitat. Es pot dissenyar 
l’espai també amb 1, 2 o 3 imatges.
- Marca-logotip de la teva 
empresa.

Tot això, ho hauràs d’enviar per 
correu a:
info@donaiempresa.com



2. 
Display de metacrilat amb
caixetí per la Guia de serveis

S’ubicarà en taulells de 
botigues i/o entitats
col·laboradores.

Mida 
DinA4 



3. 
Cartell

S’ubicarà en aparadors de
botigues i/o entitats
col·laboradores.

Mida 
DinA3

 

#TotesFemDonaiEmpresa

Visita la nostra web
www.donaiempresa.cat
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