QUE ÉS CONNECTATS.CAT?
Connectats.cat és una guia digital amb directoris de
professionals, comerços, restaurants, establiments hotelers,
bars, cafeteries, propostes turístiques, agenda d’activitats….
consultable des de dispositius mòbils, tauletes o ordinadors,
en qualsevol moment del dia, donant un servei actual i
efectiu.
Es complementa també, amb accions directes a les
Xarxes Socials per arribar a un públic més ampli i amb
butlletins mensuals que connecten amb el públic objectiu
dels nostres anunciants.
Neix a l’estiu del 2019 amb la secció de la Vall de Ribes i al
gener de 2020 obre també la secció del Baix Ripollès. A
punt d’obrir la Vall de Camprodon, ja conta amb més de
2.000 usuaris que consulten la guia web per informar-se.

PUBLICITAT ACTIVA - FUNCIONAL EFECTIVA - ECONÒMICA - INTERACTIVA
L'anunciant disposa d'un espai exclusiu per posar-hi la
informació del seu negoci o servei, amb textos, imatges,
dades de contacte, enllaços a les xarxes socials, pàgina
web i correu electrònic.
Disposa també, d’una adreça web només pel seu anunci,
per poder compartir la informació a les xarxes socials, als
seus correus i comunicacions.

Flexibilitat - Durant tot el temps que es tingui la publicitat
contractada, l'anunciant pot accedir al seu anunci
SEMPRE QUE HO NECESSITI i modiﬁcar-ne TOTA la
informació que consideri, imatges, textos, dades de
contacte... en temps real, fàcilment, des de casa o
contactant amb Connectats perquè li ho modiﬁqui sense
cap cost afegit.
Interacció amb l’usuari - Connectats interactua amb
l'usuari i li mostra informació addicional a la seva cerca.
Si l'usuari consulta una activitat, li ensenya llocs on poder
passar la nit o poder menjar. Si l'usuari cerca un establiment
on dormir, li complementa la cerca amb activitats per fer
durant la seva estada. És interactiu i la publicitat de
l'anunciant apareix recurrentment.

QUIN COST TÉ PUBLICITAR-SE A
CONNECTATS.CAT?
El preu de l’anunci PRÈMIUM durant tot

1 any és de

149€ (IVA inclòs)

Anuncis gratuïts
També disposem d’una modalitat d’anunci gratuït, on
l’anunciant pot incorporar les dades bàsiques del seu
negoci.

QUÈ INCLOU L’ANUNCI BÀSIC?
1. Informació bàsica del seu negoci al directori que li
correspongui (comerços, serveis, restaurants….) Nom del
negoci, especialitat, localitat i correu electrònic de contacte.

QUÈ INCLOU L’ANUNCI PRÈMIUM?
1. Espai web exclusiu on descriure el negoci, servei o
establiment, amb fotograﬁes, enllaços a xarxes socials, mail i
pàgina web.
2. Una URL (Adreça web) per compartir a les
comunicacions, xarxes socials i correus electrònics.
3. Accés directe a l’anunci, dins un espai privat de
l’anunciant, per poder ampliar, modiﬁcar o canviar les
imatges i mantenir-lo sempre actualitzat informant de totes
les novetats que pugui tenir el negoci.
3. Difusió a les xarxes socials de l'anunci, ofertes puntuals, i
campanyes comercials que l'anunciant ens comuniqui.
4. Promoció del negoci en seccions de la web com
l'agenda, la secció d'activitats i rutes per la zona.
5. Informe anual dels resultats de l'anunci, visites,
impressions i avaluació general.

GARANTIA
Prova-ho durant 7 dies i si no t'agrada, et retornem els
diners sense preguntes!

ASSISTÈNCIA PERSONALITZADA
Donem assistència personalitzada per a tots els
anunciants, sense cap despesa addicional.
Des de Connectats.cat, oferim també, serveis d’assessoria
en temes de màrqueting digital, xarxes socials, web, etc..
Ajudem a potenciar els negocis a la xarxa.

MÉS INFORMACIÓ I CONTACTE
Núria Roqué
www.connectats.cat
estem@connectats.cat
666 09 44 09

LA IMPORTÀNCIA D’APROFITAR TOTES LES
EINES DIGITALS
Internet és un important canal de comunicació amb més
de 4.000 milions d’intenautes, i no aproﬁtar l’oportunitat de
ser-hi, en totes i cada una de les seves opcions, és no
adonar-se de la importància que aquest mitjà pot aportar
a la millora i creixement d’un negoci.
El futur d’autònoms i pimes depèn, en part, de saber
aproﬁtar les eines que brinda internet, no és fàcil

adaptar-se a les noves tecnologies si no hi estàs avesat, però
és absolutament necessari.
Encara que pensis que la teva empresa no te la necessitat
d’aparèixer a Internet perquè creus que els productes o
serveis que ofereixes no s’adapten a aquest model, hi ha
recursos de màrqueting que poden ajustar-se a les teves
necessitats i t’ajudaran, en gran manera, a donar un nou
impuls al teu negoci.

