Xarxa Industrial i Negocis en un projecte complet de comunicació que et proposa:
· Màxima comunicació i rellevància en mitjans digitals i xarxes socials
· Màxima visibilitat en el polígon industrial amb retolació d’alta qualitat
· Xarxa de Comunicació per Empreses
- Visibilitat a internet i xarxes socials
- Rellevància de les empreses dintre del seu sector
- Informació actualitzada de productes, serveis i dades de contacte
- Comunicació privada entre empreses de la xarxa
- Geolocalització
· Panell Informatiu i d’Orientació amb plànol i Directori d’Empreses
- Major cobertura informativa a les empreses del PAE
- Més visibilitat, espai personalitzat amb logotip i dades de contacte
- Optimitzar el protocol de benvinguda a visitants
- Facilitar la ruta d’accés a destí amb coordenades de localització

PROJECTE
OBJECTIU

Comunica la teva empresa amb les últimes tecnologies
La teva empresa és important, fes que et coneguin
Tindràs: més visibilitat, més comunicació
Resultats: més oportunitats, més clients
Eficaç cercador per:
· Població · Activitat
· Paraules Clau
En el teu sector tu ets important, mostra
els teus productes, serveis i especialitats i
deixa que et trobin

Negocis en Xat:
· Comunicació privada entre les
empreses de la Xarxa
Troba els teus futurs clients i proveïdors,
envia ofertes, pressupostos... i comunica’t
d’una manera directa amb les empreses
de la Xarxa

Xarxa Laboral:
· Troba el professional que estàs
cercant

Està passant avui:
· Notícies actualitzades
Fes saber a tothom les trobades, fires i
demés esdeveniments en els que
participa la teva empresa

Cuidem la teva imatge
Selector Multi-idioma

Modificacions incloses
La teva informació sempre
actualitzada.
Cada vegada que actualitzis
la teva informació
ho comunicarem als usuaris
de la teva xarxa amb un
missatge

Login
Claus d’accés client
per al control total
del teu contingut

Imatge corporativa
Logotip de la teva empresa

Text
Comunica tot allò que vulguis
que coneguin de tu, mostra
els teus catàlegs, fes que
coneguin la teva empresa

Galeria d’imatges
Galeria dinàmica per
mostrar els teus productes,
serveis, instal·lacions
i novetats

PROJECTE
Xarxes Socials
OBJECTIU
Accés interactiu
Dóna presència de la teva
empresa dintre de les principals
xarxes socials

Mapa
Accés Interactiu
Ajuda als teus clients a
arribar des de qualsevol
lloc fins a tu marcant
una ruta detallada

Dades de contacte
Accés interactiu
- Adreça - Web
- Telèfon - Email

Com arribaran a tu?
Retolació Personalitzada
Inclosa

Internet

1es. Posicions

Instal·lades en les portes de
totes les indústries de la xarxa.

Xarxes Socials

Incloem i compartim
les teves dades

Polígons Industrials

Dóna visibilitat a la teva empresa i guia fins a tu els teus clients i proveïdors
La teva empresa és important, fes que et trobin

Tindràs: més visibilitat, més accesibilitat
Resultats: més rellevància en el PAE
més garanties d’una ruta eficaç

Directoris d’empreses amb un innovador sistema modular, que
ofereix una amplia versatilitat per a la seva instal·lació en
qualsevol punt del PAE sense perdre visibilitat
Fem servir a les energies renovables. Aquests Punts d’Informació
disposen d’un indicador lluminós que facilita la seva localització
Impressions d’alta qualitat sobre alumini lleuger (
) i extraordinariament
resistent a la corrosió amb un òptim comportament a llarg plaç en exteriors
Serveis rutinaris de neteja, manteniment, i modificació de dades
Serveis d’urgència per vandalisme, gaffitis i altres causes

Panells Informatius
Identificació del municipi
Missatge de benvinguda per visitants
Identificació dels Polígons Industrials

Plànol guia del Polígon amb coordenades
La teva empresa ubicada amb coordenades de localització

Codi QR amb accés
a la Xarxa Industrial i Negocis de Catalunya
Tota la informació de la teva empresa i geolocalització
interactiva a només un “click”

Directori d’empreses
La teva empresa localitzada per ordre
alfabètic i amb cobertura informativa junt
a la resta d’empreses del PAE

Cuidem la teva imatge
Imatge Corporativa

Coordenades d’ubicació

Logotip de la teva empresa

Ajuda als teus clients i proveïdors
a arribar fins a tu localitzant
la teva empresa al plànol

(1000mm)

Ordre Alfabètic

Dades de contacte

Facilita que trobin la teva empresa
buscan-te per ordre alfabètic

-Adreça -Telèfon
-Web
-Email

*Modificacions per canvi de dades incloses

www.xarxaindustrial.net
centre industrial bosc llarg
ctra. de la roca, km 5,5
08924 santa coloma de gramenet
xarxaindustrial@xarxaindustrial.net
934 685 729

