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Qui som
Xarxa Industrial de Catalunya és la millor eina de comunicació perquè donis a conèixer els teus
productes, serveis, enllaços, localització...
Una eina Ràpida i Senzilla adaptada a Mòbils, Tablets, Pc i Xarxes Socials.
La teva empresa és important, fes que et coneguin.
.

Tens : més visibilitat, més comunicació
Resultats : més oportunitats,
més clients
.

.

Eficaç cercador
per paraules clau
Descriu els teus
· serveis
· productes
· especialitat
i deixa que et trobin.

Xarxa Local / Xarxa Catalunya

Eficaç cercador
per activitat

En el teu sector tu ets important,
que els teus futurs clients
et trobin fàcilment.

Xarxa Local / Xarxa Catalunya
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Cuidem la teva imatge
Modificacions
Incloses

Xarxa Local/Catalunya

La informació de la teva empresa
a totes les xarxes.

La teva informació sempre
actualitzada.
Cada vegada que actualitzem les
teves dades tots els usuaris de la
xarxa rebran un missatge.

Imatge corporativa
Logotip de la teva empresa.

Les teves dades són
interactives

Mostra els teus productes, serveis,
instal·lacions, novetats...
a la galeria dinàmica.

· Adreça
· Telèfon
· Web
· Xarxes Socials
Contactaran amb tu amb
solament un “clic” i millor encara,
podran compartir tota la teva
informació amb qui vulguin.

Text

Mapa Interactiu

Galeria d'Imatges

Explica tot allò que vulguis que
sàpiguen de tu, mostra els teus
catàlegs, descriu la teva empresa...

Ajuda als teus clients marcant
la ruta detallada des de
qualsevol lloc fins a tu.

Com arribaran a tu?
Polígons Industrials

Retolació Personalitzada
Inclosa

Xarxes Socials
Incloem i compartim les teves dades

.

1es. POSICIONS

cercadors d'internet.

Instal·lades en les portes de
totes les indústries de la xarxa.
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El nostre compromís inclou
Alta a la Xarxa Local i Xarxa de Catalunya.
Adaptació de la teva imatge corporativa.
Alta i enllaços a xarxes socials.
Enllaços web.
Plànol interactiu de geolocalització.
Fotografies i textos.
Actualitzacions i modificacions.
-sempre amb la teva autorització prèviaComuniquem als clients de la xarxa tots
els teus canvis i novetats.
Accés a panell de control per l’autogestió
de continguts.
Retolació personalitzada.
Codi QR i URL-Web personalitzada.

No disposes de lector QR?
Descarrega aquesta aplicació gratuïta

1. Accedeix a getscanlife.com des del
navegador del teu mòbil.
2. Prem el botó “descarregar” sigui el que sigui
el teu tipus de mòbil.
3. L'aplicació es descarregarà en el teu terminal.

QR i URL personalitzada
Rebràs la matriu original del teu Codi QR i la teva
adreça-web URL perquè puguis utilitzar-ho allà
on vulguis fer arribar tota la teva informació.
Exemples d'altres clients:

