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Paquet Fira
SERVEI PRO PER ESDEVENIMENTS

Felicitats!

Si estàs llegint aquest PDF, és que estàs interessat en contractar el nostre PAQUET FIRA per esdeveniments 
culturals. Encara que s'anomeni “Fira”, el nostre servei és apte per a qualsevol esdeveniment: una fira, un cicle 
d'activitats, un festival de música, un de gastronòmic o bé una festa major, entre altres.

Aquest és un servei de creativitat i disseny gràfic a mida
Per a definir o millorar la comunicació visual del teu esdeveniment

1. Necessitats que acompleix

La gran majoria d'esdeveniments requereixen d’una campanya de difusió per a aconseguir captar l'atenció 
i seduir el públic potencial que assisteixi als actes. Aquesta campanya de difusió s'acostuma a fer tot 
emprant diferents suports i canals:

a. Formats físics impresos (cartells, fulletons, programes de mà, entrades, diplomes…).
b. Anuncis gràfics a diversos mitjans de comunicació.
c. Promoció web en línia, a través de les xarxes socials o anuncis publicats en webs (bàners).
d. En elements públics de promoció (opis, tanques publicitaries, banderoles, tòtems, etc).

El fet de tenir diversos canals per arribar al públic, obliga els organitzadors d'esdeveniments a editar 
diversos formats que puguin fer efectiva aquesta comunicació.

Aquest paquet de serveis pretén resoldre la imatge i comunicació visual del teu esdeveniment, així 
com la direcció d'art i les adaptacions de la imatge en tots els formats que se n’editin. També 
ofereix el control de la producció de tots els formats, garantint uns estàndards de qualitat alts.

2. Solucions que et proposem

◦ La creació d'una imatge visual memorable que identifiqui el teu esdeveniment
▪ Que impacti a la vista i sigui recordada immediatament.
▪ Que sigui atractiva i enfocada a client: la connexió amb al teu públic potencial.
▪ Que comuniqui l'essència del teu esdeveniment i li doni la personalitat que es mereix.
▪ Que estigui a l'alçada dels estàndards de qualitat i de les tendències visuals del moment.

◦ La direcció artística i creació de tots els elements de comunicació gràfica
▪ Que tots els elements diversos, que impactaran per separat al públic, siguin coherents, transmetin 

el mateix missatge i s'identifiquin unívocament amb el teu esdeveniment.
▪ Que la creativitat desenvolupada sigui versàtil i pràctica d'aplicar en tots els formats.
▪ Que una sola creativitat es pugui amortitzar mitjançant una aplicació correcta en diversitat de 

suports, tot permetent estalviar en la inversió i, alhora, guanyar en presència pública.

◦ La gestió de proveïdors.
▪ La recerca dels proveïdors que ofereixin la millor relació qualitat-preu pel teu projecte.
▪ La planificació d'un calendari de treball exhaustiu i complet, per a què tots els elements us arribin a 

temps del llançament de la teva campanya de difusió.
▪ El control de qualitat de tots els materials resultants.
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3. Beneficis d'aquest servei

1. PERSONALITAT, identificació i diferenciació del teu esdeveniment per al públic. Reconeixement social.
2. CAPTA L'ATENCIÓ. A través de la vista, atrau i sedueix.
3. PRESTIGI. Incrementa el valor del teu projecte, tot enfortint-ne la percepció social.
4. COMUNICACIÓ. Millora la relació amb el teu client.
5. SERVEI A MIDA de la teva butxaca, de temps. Exclusivitat. Enfocats solament en tu.
6. ALLIBERAMENT DE TEMPS. Nosaltres ens fem càrrec de tot.

4. Què inclou el servei?

A- INFORMACIÓ I ANÀLISI:
La fase inicial del projecte consta de tres processos:

1. Projecte i brífing - Anàlisi de necessitats i objectius i proposta de solució.
2. Calendari de treball - Planificació de terminis i definició de les dates clau.
3. Full d’estil o moodboard - Identificació de les tendències estètiques a seguir.

B- CREACIÓ DE CARTELL A MIDA PRO:
Creació d'1 cartell promocional de composició a mida en exclusiva, amb les següents opcions: il·lustració 
vectorial senzilla, collage d'imatges, composició tipogràfica, retoc d'imatge de client.
Aquest cartell serà la imatge que representarà i identificarà el teu esdeveniment, i la creativitat resultant 
servirà de base per adaptar la resta de formats que s'editin.

C- MAQUETACIÓ PROGRAMA D’ACTES: - Caràcters calculats sobre superfície aproximada Din-A5
1- Díptic plegat - (màxim fins a 4.000 caràcters de text)
2- Tríptic plegat - (màxim fins a 7.000 caràcters de text)
3- Quadríptic 4 cossos - (màxim fins a 10.000 caràcters de text)
4- Fulletó acordió 6 cossos - (màxim fins a 17.000 caràcters de text)

D- 1 ADAPTACIÓ DE GRAN FORMAT:
Adaptació del cartell a 1 element de gran format a escollir entre: roll-up, pancarta, tòtem, mupis...

E- PAQUET 5 BÀNNERS PER XARXES O WEB
Imatges per anuncis en planes web o xarxes socials.

F- BÀNERS D'ARTISTES:
Imatges promocionals de cada artista o acte de festival, per a xarxes socials.

G- GESTIÓ DE PROVEÏDORS:
Cerca, elecció i control de qualitat d'impremtes, retolistes, estampadors, etc.

Preu que inclou tot això:

3 terminis de: 397€
(o un sol pagament de 997€)

H- FORMATS OPCIONALS:
Tots els formats opcionals es basaran en la creativitat desenvolupada per al cartell,
mantenint així la coherència i l'impacte visual que volem transmetre.

- 1 Adaptació a anunci de premsa: +62€ - (mides variables segons el mitjà)
- 1 Adaptació a petit format +62€ - (flyer, postalfree, acreditacions, entrades, marxandatge, etc.)
- 1 Adaptació a gran format +102€ - (roll up, pancarta, banderola, 1 cara de tòtem, etc.)
- 1 Paquet 5 bàners extra +62€ - (imatges per anuncis a planes web o xarxes socials)
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I- SERVEIS OPCIONALS:

- 1 Composició complementaria: +147€ - (Necessària quan un format inclou elements de text o imatge que 
       no estan definits en la creativitat del cartell o en el programa)

- 1 Torn d'esmenes extra +57€ - (Per cada cop que es demana un o un conjunt de canvis extra)
- 1 Redisseny de logotip +247€ 
- 1 Creació de logotip nou +447€ - (Inclou petit manual d'identificació visual)
- Correcció lingüística +0,04€ per paraula.

CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI:
- Inclou 2 torns d'esmenes al cartell.
- Inclou 2 torns d'esmenes al programa.
- Inclou gestió de proveïdors: impremtes, rotulistes, transportistes, repartidors...
- No inclou realització de fotografies.
- No inclou correcció lingüística.
- El client ha de suministrar textos, logos i imatges necessàries.
- Els textos no han de sobrepassar el límit de paraules especificat.
- No es lliuren materials editables.
- El client es compromet a no demanar adaptacions de la creativitat a tercers.
- Tots els imports d'aquest document són sense IVA.

5. Procés del projecte

1. Assessoria i anàlisi del projecte
Fem una reunió virtual a través d’Skype i analitzem les necessitats del teu projecte.

2. Preparació de proposta personalitzada amb pressupost
Incloent tots els serveis que haurem detectat necessaris, quant a imatge i comunicació.

3. Definició del calendari de treball
Establim els terminis exactes pel desenvolupament de la creativitat i de totes les aplicacions.

4. Definició Brífing i Moodboard
Document amb tots els requisits que ha de complir el projecte i recull de referents.

5. Creació dels esbossos inicials
Realitzem un Brainstorming, per tal de disposar i treballar fins a 2 o 3 idees inicials.

6. Procés de correcció sobre els esbossos
Ens fas les esmenes oportunes per acabar de definir la línia a seguir.

7. Realització de l'art final de la teva campanya de promoció

8. Procés de correcció sobre la creativitat final
Esmenes per tal de deixar la creativitat perfectament enllestida.

9. Adaptacions de la creativitat a la resta de formats
necessaris per a la difusió de l'esdeveniment

10. Gestió de tots els proveïdors
Seguiment dels terminis de lliurament i control de qualitat d’impremtes, redactors, fotògrafs, rotulistes, 
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repartidors, programadors web, anuncis a premsa, etc...

11. Lliurament dels materials
sempre segons el calendari d'execució previst.

6. Per què ens hauries d'escollir?

◦ Més de 20 anys d'experiència en el sector de la comunicació visual i arts gràfiques

◦ Especialització en esdeveniments culturals

◦ Col·legiats i en defensa del sector creatiu. El nostre és un servei professional, membre del Col·legi 
de Disseny Gràfic de Catalunya i assessorats per aquest ens permanentment. 

L’aposta per un servei professional implica lluitar contra la precarietat del sector, que a causa de la 
competència deslleial per part d'amateurs, obliga a molts professionals a reduir les seves tarifes, i com 
a conseqüència se'n ressent tota l'activitat del sector.

◦ Implicació. Ens apassiona allò que fem, i ens impliquem a fons per a obtenir el millor resultat. Volem 
ser una part més del teu equip de treball.

7. Condicions de contractació

- Termini contractació mínim: 3 mesos abans de la data de l'esdeveniment.

- Recàrrec del +30% per urgència.

- Lliurament arxius editables: +30% recàrrec.

- Pagament sector privat: Primer pagament en transferència (40%),

  i la resta mitjançant domiciliació bancaria (60%).

- Pagament sector públic: Pagament de la totalitat a través de transferència bancaria.

- És obligatori la signatura del contracte adjunt.

- Descompte de 150€ en la següent edició de l'esdeveniment.

Si cap dels paquets no acaba d'encaixar al 100% amb les teves necessitats,
escriu-nos a hola@crea2.net i et preparem proposta a mida

mailto:hola@crea2.net?subject=VOLDRIA%20INFORMACI%C3%93%20PER%20A%20PERSONALITZAR%20UN%20PAQUET

