COM ET POT
AJUDAR
DINGO ESTUDI ?
Guia d’ajuda per a empreses i start-ups
Descobreix els nostres serveis
Més informació a:

www.dingo.cat
info@dingo.com

Estratègia
Imatge
Comunicació

No saps com començar o millorar el teu negoci?

6 CONSELLS PRÀCTICS

Analitza el mercat
i posiciona’t
Una part molt important per a iniciar o millorar la
teva empresa és l’anàlisi de mercat.
Una correcta anàlisi és clau per minimitzar riscs i
assegurar la viabilitat del teu negoci.

Estableix el que ofereix la teva empresa i a qui va dirigit.
Analitza les teves competències, l’entorn i el teu client potencial.
Analitza preus del teu producte o servei.
Analitza tendències del teu sector.

Defineix la missió, visió i
valors de la teva empresa.
Per entendre aquests tres conceptes
t’has de fer les següents preguntes:
Qui sóc? Qui vull ser en un futur?
Com ho faig per aconseguir-ho?
Són tres aspectes molt importants
per a definir la teva empresa i els teus
objectius.

Qui sóc? (missió) Defineix bé els teus serveis
o productes, per tenir clar quin és el teu
negoci i no diversificar.
Qui vull ser en un futur? (visió) Defineix
metes i objectius assolibles a un any vista,
ja que la proposta ha de ser de caràcter
inspirador per tu.
Com ho faig per aconseguir-ho? (valors) Defineix els
teus principis empresarials i la personalitat de la teva
empresa. És recomanable no tenir més de 3 o 4 valors,
ja que es perd credibilitat.

Crea una estratègia per fer
conèixer el teu servei o producte.
Per crear un bon pla estratègic t’has de
plantejar quines són les accions que
prendràs durant tot l’any per arribar al
teu client potencial i assolir així, els teus
objectius de vendes. Identifica els avantatges
competitius o diferenciadors que té la teva
empresa i potencia’ls.
Una de les primeres accions que recomanem
alhora d’iniciar o millorar la teva empresa,
és tenir una bona imatge i presentar el teu
producte o servei de forma professional.

Defineix quin pressupost tens per dur a terme la teva estratègia.
Planteja quines són les primeres accions a realitzar per millorar
la teva imatge empresarial.
Programa un calendari d’accions a llarg termini (ofertes,
promocions, publicacions, spots, etc.)

Crea una imatge d’empresa
coherent.
La imatge és la primera impressió del teu client potencial. Per
tant, és molt important tenir una imatge ben definida, ja que
aconseguiràs que el client identifiqui la teva marca amb més
facilitat.
Crea un logotip coherent i representatiu amb els valors de la
teva empresa.
Si és necessari realitza catàlegs, fulletons, targetes i papereria
d’empresa sempre acord amb la imatge preestablerta.
En el cas de tenir local, intentar que la imatge sigui sempre visible en la
decoració (vinils, cartells, interiors) i que s’identifiqui fàcilment.

Presenta el teu producte
o servei al món amb una web.
La web o botiga online possiblement serà un
dels canals on aconseguiràs gran
part dels teus clients potencials.
Realitza una web entenedora i coherent amb
la teva imatge i els teus valors.
Treballa el SEO de la teva web i posiciona’t primer als
cercadors. És clau que el consumidor trobi el teu servei
o producte primer que el de la competència i poder
captar nous clients.

Realitza un bon pla
de comunicació a les xarxes.
L’aparició de les xarxes socials ha canviat la forma en què les
empreses interactuen amb el client potencial, ja que permet
una comunicació més ràpida i directa.

Crea les xarxes socials adequades pel teu negoci assegurant que el teu
client potencial les utilitza.
Realitza continguts coherents amb la teva imatge i els teus valors.
Fes que el teu client realitzi ressenyes positives cap al teu negoci,
ja que el consumidor actual s’influencia molt dels comentaris
dels usuaris.
Realitza promocions publicitàries acord amb el teu pla estratègic
perquè la teva marca tingui més abast.

Descobreix com et podem ajudar amb tots els
passos esmentats anteriorment.

ELS NOSTRES SERVEIS

No saps com començar o
millorar la teva empresa?
Dingo Estudi et dona
tots els recursos per
l’estratègia, la imatge i
la comunicació del teu
negoci. Som professionals
en màrqueting estratègic,
disseny multidisciplinar i
community manager.

NOSALTRES

MÀRQUETING
ESTRATÈGIC
Analitzem el mercat i les
competències de la teva empresa,
posicionem la teva marca i analitzem
tendències del sector. Realitzem un
anàlisi complet per minimitzar riscos
i assegurar la viabilitat del teu negoci.

Estudi de mercat

Anàlisis de mercat quantitatiu i qualitatiu, anàlisis de competències, anàlisis de tendències,
DAFO i posicionament de l’empresa segons els resultats.
#DE00100

Plans d’acció
Creació de l’estratègia anual a seguir per assolir els objectius i enfocar l’empresa en la
direcció marcada.
#DE00101

DISSENY GRÀFIC
La imatge és una de les parts que defineix
la teva empresa. Tenir una imatge
coherent dona un valor afegit a la marca.

Imatge corporativa i logotips

#DE00102

Disseny de papereria d’empresa
Flyers, cartells i tríptics

#DE00105
#DE00106
#DE00107
#DE00108

Disseny de rètols i vinils
Disseny de merchandising
Etiquetes i packagings

#DE00109

#DE00109

Maquetació de catàlegs i revistes
Maquetació PowerPoint

#DE00103
#DE00104

#DE00111

#DE00110

DISSENY WEB
Dona a conèixer el teu negoci en el món. Realització i
desenvolupament de webs i botigues online. Webs adaptables a
totes les pantalles i dispositius.

Disseny de pàgines web

#DE00112
#DE00113

Disseny de botigues online

#DE00114
#DE00115

Google Analytics

Formulari de reserves

WooCommerce

Xarxes internes

Configuració pagament online

Posicionament SEO

Web Responsive

SEM

Blogs

COMUNICACIÓ
Un bon pla de comunicació i la seva correcta
execució és clau per aconseguir comunicar-te
amb el teu client de forma adequada i efectiva.
Escull bé els canals de difusió!

Plans de comunicació
Creació del calendari anual d’accions en comunicació.
#DE00118

Instagram mànager
Creació de xarxes

#DE00119

Retoc de fotos

Pack gestió medium

Gestió d’Instagram

#DE00120

Creació de xarxes

Retoc de fotos

Gestió de xarxes

Manteniment web

Disseny gràfic

Atenció missatges

Pack gestió premium

#DE00121

Creació de xarxes

Retoc de fotos

Gestió de xarxes

Atenció missatges

Disseny gràfic

Newsletter

Manteniment web

Gestió de blog

FOTOGRAFIA I VÍDEO
Sempre diuen que una imatge val més que mil paraules. Sessions fotogràfiques i de vídeo
per presentar els teus productes o serveis de la millor manera. Fotografies i vídeos
corporatius, spots i anuncis, fotografia d’estudi, continguts per a xarxes,etc.

#DE00124 #DE00125

3D I MOTION
GRAPHICS
Il·lustra amb moviment les teves idees.
Creació d’animacions en 2D i 3D.
Anuncis i spots, infografies animades i
vídeos explicatius, intros i presentacions,
efectes i postproducció de vídeos.
Renders foto realistes d’espais i objectes.
#DE00126 #DE00127

Descobreix tots els
nostres projectes

667 671 019 / 635 672 392
info@dingo.cat
www.dingo.cat
@dingoestudi

