REUNIÓ TAULA DEL SISA

Assistents: Tavi Algueró, Marc Planagumà, Pedro de Haro, Josep Ligero, Pep Berga, Anna
Casamitjana.
S’excusen: Laila El Gamouchi, Ferran Quinquilla. Raül Massanella, Ramon Regí, Gemma Prat,
Estel Muntada.
Data: 13 de juny de 2017
Lloc: Sala Quera, Ajuntament d’Olot.
Durada: de 19:30 a 21:00 h.

CAMPANYA DE COMUNICACIÓ
La sessió d’avui comença amb una presentació de les propostes que els dissenyadors gràfics
ens han fet arribar per la campanya de publicitat.
Es presenten 4 propostes (veure document resum propostes.docx)
La valoració que des de la taula es fa de les propostes rebudes és la següent:
-

Tècnicament són totes molt bones.
El d’Alehop l’eliminem perquè és el menys treballat i és empresa de fora.
Les idees són molt bones però hem d’assegurar el contingut. Caldria treballar amb
algun professional de la publicitat.
Hem de jugar amb les emocions i nosaltres no en sabem prou.

Es parla també que a part de la campanya cal acompanyar-ho d’altres accions: .
Espai web: seria bo tenir una única web que et pogués donar una noció de les associacions
que hi ha. Si fem campanya tot ha d’anar lligat, amb un eslògan i per tant, també el domini
del web...
Espai físic.
Agafar-ho més des del “comparteix” que des del “participa”, des d’allò personal i no tant
col·lectiu.
S’acorda que, a través d’en Marc, buscarem una agència de publicitat de primer nivell a
veure què ens diuen i com enfocarien el tema i en tornem a parlar. Se’ls pot dir que ja tenim
la part tècnica i jugar amb els 2 professionals. Esperarem a convocar la propera taula a tenir
un esbós de proposta.
FIRA D’ENTITATS
Es parla de la Fira i de la impossibilitat de fer-hi canvis de manera immediata, de totes maneres
es fan les següents aportacions:
-

Seria bo canviar de model

-

-

Faltaria algun esquer perquè la gent hi vingués.
Model: fira d’entitats de Ripoll, moltes activitats, carpes, un passeig...
El lloc no acaba de convèncer, millor Firal o Firalet.
Esquer:
o Combinació de lúdic i contingut estil Lluèrnia o Super 3
o Activitat infantil
o Tipus tapes (segells x tastets de voluntariat)
Pensar en alguna cosa mixta com el que hi ha ara estand+activitats
Col·leccionable per grans i petits que la gent quan ho tingués tot fet hi hagués
informació de les entitats...
El repte és que arribi a tothom
Mirar amb més carinyo el tema de les actuacions...

S’acorda que la Fira es definirà en trobades obertes amb les entitats que hi vulguin participar
i que aquest any no es faran canvis, sinó que els canvis es plantejaran de cara al 2018.
S’acaba la reunió a les 21:00 i s’acorda el dia de la propera trobada serà un cop tinguem una
proposta de campanya publicitària i que serà per tractar tres temes:
- Proposta de campanya publicitària.
- Modificació de la pàgina web a les demandes fetes des de la Taula.
- Proposta de valoració de la Fira d’entitats.

