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CATÀLEG DE SERVEIS

ONLINE MARKETING

Pensem online.
DES DE 2012, SOM LA PRIMERA CONSULTORIA ESPECIALITZADA
EN MARKETING ONLINE I SOCIAL MEDIA D'ANDORRA.

Un objectiu clar:
generar més leads perquè
els nostres clients puguin
convertir més amb la web.

LA FILOSOFIA
Sobreinformat i inconformista, el vostre client ha canviat:
connectat a diversos dispositius i susceptible de ser contactat les 24 hores, busca un feedback permanent amb la
vostra marca, però la diferència estarà en la manera en què
aquesta comunicació pugui aportar valor i que sigui coherent a tots els mitjans.
A SisèGrau entenem que la comunicació ha de ser transversal i coordinada. Per això us oferim veritables programes
omni-channel que passen del món online a l’offline, aportant
el plus que posarà la vostra marca directament a la ment del
client, sigui via e-mail, mòbil, tablet o xarxes socials.

Aportant les últimes eines tecnològiques i analítiques, SisèGrau ofereix un ventall de serveis que s’adaptaran perfectament a la vostra estructura.

QUÈ FEM?

FORMACIÓ

social media

Ajudem als vostres equips a
estar actualitzats i treure avantatge del marketing online.

Passem del like al lead i del
click a la conversió amb les
tècniques més avançades.

google ads

disseny web I seo

Planifiquem campanyes de
cost per click i impressions
orientades a resultats.

Construïm webs corporatives
i de comerç electrònic i millorem el SEO als buscadors.

marketing online

TRANSMEDIA

Som la navalla suïssa de la
comunicació a internet, oferint
recursos i estratègies per cada
necessitat de comunicació.

Pensem i concebem campanyes en mitjans online i offline
combinats, apostant per la
performance i la conversió.

Marketing online
Treballem amb la vostra marca molt més enllà de les xarxes socials: a partir de la problemàtica de la marca els nostres consultors us proposaran un veritable ecosistema de plataformes
amb accions planificades per aconseguir conversions per a
cada segment de mercat.
Treballem de manera combinada amb les eines més efectives:
•
•
•
•

Social Media		
Email marketing		
WhatsApp/Messenger
Promocions híbrides

•
•
•
•

Publicitat online
SMS marketing
Below the line
Apps iOS i Android

El nostre mètode de treball és:
•
•
•
•

Briefing.
Planificació, pauta i execució.
Reportering.
Reunions periòdiques per anàlisi de resultats.

SOCIAL MEDIA
Externalitzeu la gestió online i dediqueu el vostre temps a vendre.
A SisèGrau proposem accions concretes planificades fins als últims
detalls, parametritzades i analitzades durant tot el procés.
Portem la comunicació a les plataformes socials i les webs en tres
modalitats perfectament diferenciades i 100% flexibles:
• MENTORIA. Administreu la totalitat de les accions, amb una permanent mentoria i formació al vostre equip per part de SisèGrau.
• COL·LABORACIÓ. Delegueu parcialment, en SisèGrau, l’administració de les plataformes, així com el disseny dels materials i dels
continguts, ocupant l’espai on la vostra empresa necessiti suport.
• GESTIÓ TOTAL. Deriveu la totalitat de la gestió o alguna plataforma en particular, fent reunions periòdiques on s’estableixen les
estratègies a seguir, per tal que pugueu dedicar tots els vostres recursos a vendre els vostres productes.

Els packs de consultoria inclouen:
•
•
•

Pauta prèvia i desenvolupament de continguts
Suport publicitari
Reportering bimestral

DISSENY WEB i SEO
DISSENYEM, DESENVOLUPEM, POSICIONEM
I DONEM SUPORT PER PÀGINES WEB DE TOT TIPUS

Web institucional
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra
Premi al disseny web Cercle de les Arts i de les Lletres 2016

Dissenyem webs corporatives, institucionals,
landing pages i webs d’e-commerce sota el CMS
Wordpress, plataforma que permet al client una
àmplia facilitat de gestió i de millores futures.
Aquest gestor de continguts no us lliga a cap
codi propietari i podeu fer modificacions, canvis
i ampliacions amb el vostre informàtic de referència.

Els privilegis d’administració de les webs dissenyades per SisèGrau són propietat exclusiva del
client. Al moment de lliurar-la, us donem tots
els accessos de la web, del gestor d’arxius i de
l’allotjament, si el tinguéssiu amb nosaltres.
A més, treballem el SEO de webs noves o preexistents per tal de millorar-ne la indexació als
buscadors.

GESTIÓ DE PUBLICITAt
ONLINE I OFFLINE
Tenim provada experiència en la gestió de publicitat online, tant a Google
Ads com a Facebook Ads, Twitter Ads i Instagram.
Redactem anuncis per la xarxa de recerca i dissenyem banners que converteixen, així com convertim els posts de les xarxes socials en anuncis
de diferent tipus.
També treballem amb els mitjans del país i gestionem els seus espais
publicitaris online i offline perquè la vostra marca tingui una cobertura
immillorable.

El servei SEM inclou:
•
•
•
•
•

Keyword Research (anàlisi de paraules clau)
Campaign Set up (posada a punt de les campanyes)
Creació/redacció d’anuncis i landing pages
Inserció de paraules clau negatives
Ongoing reportering

FORMACIÓ IN-COMPANY
Som professors col·laboradors de la Universitat d’Andorra i formadors en
actiu de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra per a temes
relacionats amb comunicació, marketing i publicitat.
El nostre equip està en permanent actualització, no només teòrica sinó
que també en la implementació pràctica en casos reals i concrets.
Formem al vostre equip amb programes específicament dissenyats per a
la vostra empresa i tractant la vostra pròpia problemàtica.

Fem formacions en diferents modalitats:
•
•
•

In-company personalitzada
Per a grups reduïts en sessions de curta durada
Per a departaments i plantilles nombroses

TRANSMEDIA
La vostra marca té una història que ha de ser explicada al vostre
públic. Aquesta serà la diferència amb la competència, ja que el
consumidor tria sensacions abans de productes o serveis.
A SisèGrau coneixem aquestes dinàmiques i treballem en campanyes que utilitzen els mitjans online i offline combinats, l’storytelling i el posicionament, tot orientat a la performance i a la conversió
i mesura de resultats.
Molt més que likes. Entendre que l’objectiu final està en la captació
i fidelització del client potencial per tal de convertir-lo d’un simple
contacte en un lead.

El servei pot incloure:
•
•
•
•
•

Desenvolupament de la imatge de marca
Disseny gràfic dels materials
Producció audiovisual
Dinamització i promoció
Anàlisi posterior i reportering

per què treballar
amb nosaltres?
Hi ha moltes raons per les quals els nostres clients confien en nosaltres, aquí
en deixem algunes...

• SOLUCIONS CLAU EN MÀ
Cada projecte està pensat, dissenyat i elaborat per a un únic client, normalment a terminis d’entre 3 i 6 mesos, clau en mà.

• EXPERIÈNCIA
Treballem amb empreses i institucions de tots tipus i de tota mida. Adaptem les nostres consultories als recursos empresarials dels nostres clients.

• BESPOKE
Cada client és diferent. I cada client té diferents problemàtiques i objectius empresarials a assolir. SisèGrau ofereix un servei personalitzat al 100%
amb reunions periòdiques personals.

• ORIENTATS A RESULTATS
Defensem la idea que el marketing online no és pas una disciplina aïllada
sinó que cal estructurar-la sinèrgicament amb la resta d’eines empresarials.
No parlem de likes, parlem de conversions i unitats venudes.

• ANALÍTICS
El client pot supervisar l’evolució de les accions pautades les 24 hores del
dia, 7 hores a la setmana, mitjançant finestres dissenyades a tal fi. A més a
més, lliurem periòdicament informes qualitatius de totes les accions.

• FOCUS A LLARG TERMINI
No només fem estratègia. Ens agrada involucrar-nos en pràctiques d’implementació i assegurar-nos que construïm relacions a llarg termini.

• SOM FLEXIBLES
Internet ens dóna la possibilitat de treure profit de la flexibilitat de les empreses, i som defensors radicals d’aquest avantatge.
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