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Paquet Gràfic Esdeveniments 
SERVEI DE TRANSFORMACIÓ VISUAL PER A ESDEVENIMENTS CULTURALS 
 

 

Enhorabona! Acabes de fer el primer pas perquè el teu 
esdeveniment cultural passi a un altre nivell! 
Si estàs llegint aquest document segurament estàs interessat en el nostre servei 
especialitzat en creativitat i disseny gràfic a mida per definir o millorar la comunicació 
visual del teu esdeveniment cultural 
 
 

 
 
 

A qui va adreçat aquest servei? 
Aquest servei és apte per ajudar organitzadors d’esdeveniments culturals com per exemple: 

 
● Un cicle d'activitats culturals 
● Un festival d’arts escèniques 
● Una fira de mostres 
● Un festival de música 
● Una fira gastronòmica 
● Una festa major 
● Un esdeveniment d’interès turístic 
● Un festival infantil 
● Entre d’altres... 

 
Has tingut mai algun d’aquests dubtes? 
Organitzes un festival cultural, fet amb el cor, cuides tots els detalls, hi dediques hores i hores perquè 
tot funcioni a la perfecció i vols que sigui un èxit d'assistència, però... 

Com ho comuniques a la gent? 

Com faràs que la teva campanya destaqui entre tot el soroll de les xarxes o en el teu entorn? 

Com aconseguiràs atreure el perfil de públic ideal per al teu festival? 

Com generaràs suficient impacte per no passar desapercebut? 

Com diferenciaràs el teu festival dels altres? 

Com demostraràs la personalitat i l'excel·lència de la teva proposta? 

Com transmetràs a la gent que l'experiència del teu festival és inoblidable? 
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T'ajudem a crear una connexió única amb els assistents! 

1. Resolem l'estratègia de comunicació visual del teu esdeveniment cultural 
 

2. Analitzem i trobem els punts forts per destacar de la teva oferta 
 

3. Desenvolupem una identitat de marca que resolgui qualsevol problema de percepció 
 

4. Dissenyem per al teu festival una creativitat única i amb personalitat pròpia, que destaqui i 
impacti al públic objectiu 
 

5. Unifiquem en un sol servei tota la comunicació visual del teu esdeveniment, des de l'estratègia, 
la creativitat artística, la maquetació de tots els formats i la gestió dels proveïdors d'impressió 

 

Per què ens hauries d'escollir? 

 

Som el Xavier i l’Isaac de l’estudi Crea2. Oferim serveis de grafisme i comunicació visual per 
esdeveniments culturals d’institucions, empreses i associacions. 
Ajudem organitzadors d’esdeveniments a impactar i seduir al seu públic objectiu, a aconseguir una 
identitat memorable i augmentar la seva capacitat d'atracció gràcies a la creativitat gràfica. 
Ens apassiona allò que fem. Estimem la qualitat, l’eficiència i busquem per a tu les millors solucions 
professionals perquè no hagis de preocupar-te per a res. 
 
A diferència d'altres estudis de disseny, nosaltres coneixem el sector des de dins, ja que formem part 
activament d'entitats culturals i de l'organització de grans esdeveniments com la Setmana Medieval de 
Montblanc. Això ens permet entendre millor les necessitats d’aquest tipus d’actes i, així, definir les 
estratègies de comunicació visual més adequades. 
Creiem en les activitats que tenen profunda vinculació amb el seu territori com a eina d'enriquiment 
cultural i per això posem la nostra experiència al servei del vostre esdeveniment. 
 

● Més de 20 anys d'experiència en el sector de la comunicació visual i les arts gràfiques 
● Especialització en esdeveniments culturals 
● Membres del Col·legi de Disseny Gràfic de Catalunya i assessorats per aquest ens 
● Ens apassiona allò que fem i ens hi impliquem tant a fons com el teu propi equip de treball 
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Beneficis del nostre servei: 
 

1. Millora la visibilització del teu esdeveniment. Impacta el teu públic objectiu i et posiciona com 
un referent en la ment del receptor 
 

2. Genera més interès i fa que l'experiència dels assistents sigui tan positiva i especial que voldran 
repetir 
 

3. Augmenta la connexió i millora la comunicació visual amb el públic perquè la imatge 
transmetrà l'essència i la personalitat del teu esdeveniment 
 

4. Aconsegueix posicionar-te com un referent dins el sector i que la gent percebi la proposta 
com un gran espectacle únic i diferent de tots els altres. Modern, professional i de qualitat. Amb 
una proposta única que ningú més pugui oferir 
 

5. Impulsa un gran salt endavant en qualitat i reputació. La comunicació passa a un altre nivell i 
l'esdeveniment es percep com més madur i professional, jugant en la lliga dels grans 
 

6. Farà que estiguis encara més orgullós del teu esdeveniment perquè tindràs més seguretat i 
confiança en la qualitat de l’experiència que ofereixes 
 

7. Et dona la tranquil·litat de delegar en algú de confiança i professional 
 
 
 

Procés del projecte 
 

A. FASE D'ANÀLISI I BRÍFING 
Crearem amb tu un document de brífing que contindrà tots els requisits que ha de complir la 
campanya de promoció del teu esdeveniment. Elaborarem també un Moodboard o full d'estil, 
amb referents visuals que ens inspirin per trobar l'essència i la personalitat a transmetre 
 

B. DEFINICIÓ DE FORMATS I PLANIFICACIÓ 
Enumerarem tots els elements de promoció que caldrà realitzar per a la difusió de la campanya 
i planificarem un calendari de treball 
 

C. CREACIÓ DE LA IDENTITAT VISUAL DEL FESTIVAL (OPCIONAL) 
Si el brífing que haurem desenvolupat ho requereix, crearem o redissenyarem el logotip de 
l'esdeveniment i tots els elements gràfics que conformaran la identitat visual de la teva marca, 
amb el seu manual d'aplicació corresponent. (Aquest apartat del servei requereix una inversió 
extra sobre el preu base) 
 

D. DESENVOLUPAMENT DE LA CREATIVITAT PER AL CARTELL 
A partir del full de brífing i del Moodboard desenvoluparem el concepte creatiu de la campanya, 
que s'aplicarà, en primer lloc, al cartell promocional. Aquest serà una creació de prestigi 
elaborada a mida i en exclusiva per al teu esdeveniment, que podrà estar basada en una 
il·lustració artística, un fotomuntatge expert, un collage o bé una composició tipogràfica, per 
exemple. Malgrat podem emprar recursos gràfics genèrics (tipografies, imatges d’agència o 
imatges vectorials) et garantim que el resultat final serà únic i inèdit 
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E. MAQUETACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTIVITATS 
Maquetarem el programa d'activitats tot mantenint la creativitat desenvolupada pel cartell. 
L’aplicarem on correspongui i utilitzarem amb coherència tots els elements gràfics definits 
anteriorment 
 

F. PAQUET DE 5 ADAPTACIONS PER A WEB I XARXES SOCIALS 
Adaptarem la creativitat del cartell a 5 plantilles editables per a xarxes socials, per ser emprades 
com a imatges de capçalera o perfil dels teus canals digitals. Disposaràs de les plantilles, cosa 
que et permetrà adaptar tu mateix la resta de bàners que necessitis, o si ho prefereixes, 
encarregar-nos-ho a nosaltres 
 

G. GESTIÓ DE PROVEÏDORS I LLIURAMENT DE MATERIALS 
Un cop acabat un format, ens fem càrrec d'enviar-lo a la impremta o al canal corresponent. Fem 
seguiment puntual de tots els proveïdors per assegurar-nos que tots els materials es lliuren a 
temps per a la seva difusió en la campanya 
 

H. ALTRES FORMATS NO INCLOSOS 
Si en la fase de definició de formats detectem que cal desenvolupar altres materials com 
roll-ups, flyers, banderoles, pancartes, entrades, etc. es pot ampliar l'abast del paquet. En 
aquest cas es recalcularia el preu del paquet segons aquestes necessitats 


