


itres som un estudi de comunicació 
especialitzat en disseny gràfic (imatge 
corporativa, publicitat, publicacions, ...) i 
recursos d’Internet (llocs web, botigues on-
line, publicitat a Goolge i Facebook, …).

Un equip multidisciplinari donarà resposta 
a totes les vostres necessitats d’una manera 
integral: des de la creació de marques o 
d’estratègies i accions de comunicació, al 
seu disseny i posterior producció; estalviant 
recursos (econòmics, personals, temps, ...) 
al tenir un únic interlocutor per als diferents 
elements de comunicació.

La nostra estructura i forma de treball ens 
permet tenir un tracte proper i personalitzat, 
afavorint una comunicació fluïda i constant 
per poder obtenir els millors resultats dels 
recursos disponibles.



comunicació 2.0
plans i estratègies
acompanyament i assessorament en comunicació
community manager (creació, gestió i dinamització en 
xarxes socials i entorns 2.0)

publicitat on-line  campanyes publicitàries per a 
google i Facebook

continguts  elaboració i redacció de continguts web 
i publicitaris

xarxes social i entorn 2.0

disseny gràfic i publicitat

web i multimèdia

web  creació de llocs i continguts web, gestors de continguts, portals, 
banners, newsletters

responsive design  webs adaptats per a dispositius mòbils

botigues virtuals  autogestionades, organització per categories 
i productes, passarel·la de pagament amb targeta de crèdit i PayPal, 
gestió dels enviaments

multimèdia  presentacions multimèdia
d’empresa, marca o productes en suport físic 
o per a web, jocs, postals interactives

imatge corporativa  logotips, marques, anagrames, papereria i  

aplicacions corporatives  publicitat gràfica  campanyes publicitàries, 

cartells, anuncis, tríptics i tot tipus de formats  publicacions  llibres, 

cobertes, catàlegs, revistes, diaris, butlletins d’empresa i comunicació 

institucional  packaging  línies de productes, envasos, bosses, embalatges, 

etiquetes i caràtules  senyalètica  senyalització d’espais i elements 

personalitzats  fotografia  sessions fotogràfiques per a continguts 

publicitaris, web o multimèdia  espais  disseny d’espais, estands 

per a fires, exposicions...

els nostres serveis,



xarxes social i entorn 2.0



community manager

publicitat on-line

plans, estratègies i continguts
Briefing de l’empresa

Estudi competència i públic objectiu

Definició d’objectius

Pla d’actuació

Anuncis i campanyes publicitàries a Google, Facebook i altres 
espais d’Internet, revisades i actualitzades setmanalment.

E IE A

A

O IT È IS
E
O

A M
E
S

ET CR S

B

A I

C

W B

O Í

S A

X

P

A

R

M C

I

X

T W
E

S

N

LE

N T

O

I L
C A

S

N

C

T

O

M

T

T

Ó

O

UE

I

I

S

N -

U

A

2

L E

.

I

0

N

I N

E

O

R

DG LA



disseny gràfic i publicitat



Kasalaia design · Instal·lacions hostaleres

ENCàRREC: creació de la imatge corporativa de 
l’empresa i espai web

RESULTAT: un conjunt d’aplicacions d’aspecte nítid i 
endreçat utilitzant el color gris basat amb el principal 
material emprat en les cuines industrials i un morat per 
a contrastar la fredor de l’acer amb la proximitat de 
l’empresa.

SUPORTS: logotip, papereria bàsica i lloc web. 
www.kasalaia.com



TMRnet

ENCàRREC: creació de la imatge corporativa de 
l’empresa i aplicació en diferents suports.

RESULTAT: una imatge neta on destaca el dibuix i la 
tipografia traçats a mà per a comunicar el missatge d’un 
rentat de vehicles 100% manual. La combinació de blaus   
és una relació evident amb el principal material utilitzat 
per l’empresa per a realitzar la seva tasca.

SUPORTS: logotip i targetes de visita.



Oriol Martínez Clavell · Arquitecte

ENCàRREC: creació de la imatge corporativa de 
l’arquitecte i aplicació en diferents suports.

RESULTAT: una imatge clara i elegant que combina la 
simetria i geometria del volum arquitectònic amb la part 
més humana i artística d’un traç gestual, transmetent 
així la personalitat de l’arquitecte, metòdic i alhora 
creatiu.

SUPORTS: logotip i targetes de visita.



Get & Invest

ENCàRREC: creació de la imatge corporativa de 
l’empresa i aplicació en diferents suports.

RESULTAT: un imagotip que ens recorda el gest que es 
realitza amb la mà quan una feina està ben feta. Un 
missatge clar que defineix la metodologia de treball de 
l’empresa, rigorosa i discreta, i que es consolida amb la 
utilització de colors seriosos i elegants.  

SUPORTS: logotip i targetes de visita.



Fundació Pro Música Sacra Granollers

ENCàRREC: creació de la imatge corporativa, lloc web i 
la publicitat de les temporades de concerts.

RESULTAT: utilitzant la construcció d’un nou orgue com 
a referència principal, creem una imatge corporativa 
que uneix l’instrument amb l’espai on anirà ubicat tant 
l’orgue com la fundació. 

SUPORTS: logotip, papereria bàsica, material promocional 
dels concerts i lloc web. 
www.musicasacragranollers.org



Vanessa Pascual · Interiorisme

ENCàRREC: creació de la imatge corporativa de 
l’empresa i aplicació en diferents suports

RESULTAT: una imatge fresca i dinàmica amb colors vius i 
traços gestuals que evoquen els materials naturals amb 
els que treballa en els seus espais, per tal de fusionar 
interior i exterior. Aquest concepte es reforça amb 
aquest “entrar i sortir” de les inicials amb el cub.

SUPORTS: logotip i targetes de visita.



Ajuntament de Granollers

ENCàRREC: guanyadors del concurs per a la imatge de la 
Festa Major de Granollers 2009.

RESULTAT: una imatge que identifica l’esperit de la festa 
utilitzant l’element més significatiu, el rajol, i els colors 
de les colles, blanc i blau. La composició recorda un 
tetris o trencaclosques que representa la unió de les 
colles i les diferents activitats que es realitzen. Una 
imatge actual que convida a la festa. 

SUPORTS: diferents aplicacions gràfiques i objectes de la 
festa major i presentació audiovisual.



Associació d’Amics d’en Jordi Vinardell

ENCàRREC: creació d’una samarreta i imatge de la 
campanya solidària per la lluita contra el càncer 
promoguda per AAJV.

RESULTAT: amb el blau cyan com a color corporatiu 
obtenim un gran impacte visual amb el que aconseguim 
un dels oblectius de la campanya, tenyir l’acte principal 
d’un mateix color. Una imatge senzilla però alhora molt 
identificativa capta l’atenció dels corredors i espectadors 
de La Mitja Marató de Granollers.

SUPORTS: samarreta, cartells, estand i d’altres aplicacions 
gràfiques.



Oncovallès

ENCàRREC: creació de diferents suports promocionals i 
informatius de les activitats de la fundació.

RESULTAT: diverses campanyes publicitàries que, a part 
de la mateixa promoció de l’activitat, comparteixen un 
mateix objectiu: sensibilitzar al receptor per a convidar-lo 
a col·laborar i conscienciar a l’usuari de la importància 
de la prevenció.

SUPORTS: cartells, programes de mà i diferents aplicacions 
gràfiques.



Servei de Cultura de l’Ajuntament de 
Granollers

ENCàRREC: creació de la imatge per a diferents actes 
culturals de la ciutat.

RESULTAT: imatges divertides i festives que conviden a 
la ciutadania a participar dels actes, sempre vinculades 
amb la temàtica concreta. Els suports s’adapten a 
les necessitats de cada activitat i al públic al que van 
dirigides.

SUPORTS: cartells, programes de mà i diferents aplicacions 
gràfiques.



Centre d’Informació i Recursos per a Dones

ENCàRREC: creació de la imatge i diferents materials 
per a la campanya anual de commemoració al dia 
internacional contra la violència vers les dones.

RESULTAT: cada any s’escull un lema i imatge adequats a 
l’enfocament de la campanya. Imatges trencadores que 
provoquen a l’espectador i conviden a actuar i participar 
de les activitats.

SUPORTS: cartells, programes de mà, banderoles i 
adhesius.



Centre per a l’Autonomia Personal Sírius

ENCàRREC: creació de l’eslògan i la imatge de la 
campanya de recollida de material per a persones amb 
mobilitat reduïda.

RESULTAT: una imatge atractiva i cridanera que capta 
l’atenció de tots els públics convidant-los a participar. La 
combinació d’imatge real i dibuix extreu la vesant més 
humana de cadascú per a compartir objectes que ja no 
s’utilitzen amb qui ho necessita.

SUPORTS: cartell i octaveta.



Comunicació i premsa · Ajuntament de 
Granollers

ENCàRREC: maquetació i adaptació del butlletí municipal 
i l’agenda cultural “el rengle”.

RESULTAT: una publicació de fàcil lectura que apropa al 
ciutadà les notícies més rellevants i un recull mensual 
d’activitats culturals. L’adaptació del contingut es regeix 
a partir d’una plantilla creada pel client.

SUPORTS: revista en paper i desplegable.



Teatre Auditori de Granollers

ENCàRREC: creació de diferents suports promocionals de 
les activitats del teatre.

RESULTAT: les imatges s’adapten a cada activitat o 
interpretació en concret segons la temàtica o la tipologia 
d’usuari, procurant, en tots els casos, captar la màxima 
atenció del receptor. 

SUPORTS: cartells, programes i flyers informatius.



Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau

ENCàRREC: creació de diferents suports promocionals 
de les activitats del centre.

RESULTAT: imatges que conviden al receptor a participar 
de les diferents activitats que proposa el centre i que 
transmeten un missatge concret per a cada ocasió.

SUPORTS: cartells, programes i plafons d’exposició 
permanent.



Pla per a la Igualtat · Granollers

ENCàRREC: creació d’un llibre, recull de texts, sobre la 
violència vers les dones i exposició informativa del 
treball integral contra la violència de gènere.

RESULTAT: la creació d’un llibre que recull relats i poesies 
escrits pels usuaris del pla, amb un disseny actual i 
adaptat al contingut. La diversitat en les pàgines ajuda 
a fer-ne una lectura més àgil. Una mateixa línia de 
disseny connecta el llibre amb la posterior exposició del 
protocol.

SUPORTS: llibre i plafons en suport rígid per a l’exposició.



web i multimèdia



Rohp-PAZ

ENCàRREC: creació de la imatge corporativa i un portal 
web per a donar a conèixer el projecte de Radio 
ocultació y Precipitació Extrema (ROhP) del satèl·lit PAz.

RESULTAT: un web multiidioma que ofereix la informació 
més destacada del projecte com ara notícies, arxius 
relacionats o el calendari d’activitats. La imatge és clara 
i neta ajudant a l’usuari a visualitzar ràpidament el que 
busca i fent més àgil el contingut del web. 
Disposa d’un gestor per a la actualització dels apartats 
per part dels administradors del web.

www.ice.csic.es/paz



GRA - Servei de joventut Granollers

ENCàRREC: renovació del web de l’espai juvenil, amb una 
nova imatge i reestructuració dels continguts.

RESULTAT: convertim el web del GRA en un portal 
autogestionable on destaca a la pàgina principal 
les últimes notícies, activitats i les xarxes socials. 
La informació s’organitza a través de les seccions i 
subseccions del menú principal i de les notícies que hi 
estan associades. Es dóna una especial rellevància a la 
interacció dels usuaris, a través de la compartició en 
les xarxes socials i amb la creació d’un newsletter amb 
enviament setmanal.

www.grajove.cat



Universitat de Barcelona

ENCàRREC: disseny i maquetació de diferents visites 
virtuals multiidioma dels edificis propietat de la UB.

RESULTAT: diversos espais web on l’usuari pot visitar els 
diferents edificis i projectes de la universitat. La imatge 
ofereix la possibilitat de mantenir una linia gràfica que 
identifiqui els diferents llocs web amb la identitat de la 
UB però, alhora, queden diferenciats entre si per tal de 
reconeixer cada edifici com a un únic espai.

www.ub.edu/museuvirtual/visites.php



Fòrum de CPP de Granollers

ENCàRREC: disseny del portal web per a difondre les 
diferents edicions que es realitzin del fòrum.

RESULTAT: un web adaptat i optimitzat per a facilitar 
a l’usuari la consulta, tant les activitats pròpies del 
fòrum com informació diversa sobre la col·laboració 
publicoprivada, no només des de l’ordinador sinó també 
des de qualsevol dispositiu mòbil. En destaca també la 
possibilitat de compartir els seus continguts a les xarxes 
socials. Els diferents apartats són autogestionats pel 
fòrum, així com les galeries d’imatges.

www.forumcppgranollers.cat



Ambients - cortines i roba per a la llar

ENCàRREC: creació d’un web per presentar els diferents 
serveis i productes de l’empresa.

RESULTAT: un espai que transmet el caràcter agradable 
i l’estil elegant de l’empresa, on el client pot consultar-
ne les informacions bàsiques com ara els seus serveis i 
ubicació de manera senzilla i entenedora.

www.ambients.es



Generalitat de Catalunya · Memorial 
democràtic

ENCàRREC: creació d’un gestor intern i un espai web pel 
registre on-line dels símbols franquistes a Catalunya.

RESULTAT: un espai on-line on els usuaris autoritzats 
poden introduir un registre dels diferents símbols 
franquistes trobats a Catalunya, que posteriorment va 
servir per la maquetació d’un apartat dins l’espai web 
del memorial democràtic, on l’usuari podia consultar 
aquest cens de manera fàcil mitjançant una cerca 
avançada.



Qmonas - Galletas personalizadas

ENCàRREC: creació del web corporatiu i la botiga on-
line de l’emrpesa que monas.

RESULTAT: un web d’aspecte vintage en consonància 
amb la imatge corporativa de l’empresa i la temàtica 
i el públic al que es dirigeix. El visitant pot consultar la 
informació de l’empresa i els productes que ofereixen, 
a través de galeries d’imatges i, alhora, pot accedir a 
la botiga on-line per comprar-los. Ambdos espais són 
autogestionables per part del client.

www.qmonas.com i www.tienda.qmonas.com



Andorra Campers

ENCàRREC: creació de la imatge corporativa, materials 
promocionals i web amb botiga on-line.

RESULTAT: obtenim una imatge on el producte estrella 
que dona nom a l’empresa n’és el protagonista, una 
furgoneta Camper de colors vius i amb una tipografia en 
consonància amb l’estil camper. 
El web i la botiga on-line són autogestionables, en 
2 idiomes i amb possibilitat de compartir els seus 
continguts a les xarxes socials.

SUPORTS: logotip, papereria, flyers promocionals, 
banderoles, retolació i lloc web amb botiga on-line. 
www.andorracampers.com



Triomfa. Triathlon specialist store

ENCàRREC: creació del web amb botiga on-line de 
l’empresa. 

RESULTAT: un web autogestionable en consonància amb 
la imatge corporativa de l’empresa. Inclou un apartat 
de notícies, un calendari enllaçat al de Facebook, una 
galeria d’imatges o una cerca de productes entre 
altres. La botiga on-line s’estructura en categories, 
subcategories i productes, des d’on es pot comprar 
l’article, demanar-ne més informació o compartir-lo 
a través de les xarxes socials. Permet el pagament 
mitjançant targeta, transferència o PayPal.



Postals interactives i felicitacions

ENCàRREC: projecte intern per a la felicitació de festes i 
aniversaris als amics de les xarxes socials i clients.

RESULTAT: postals interactives personalitzables i 
administrades des d’un gestor, amb l’objectiu 
d’aconseguir un vincle més proper amb els amics del 
Facebook i associant un record positiu a l’empresa.



gift&coal

ENCàRREC: projecte intern per a convidar a clients i amics 
a passar una estona divertida amb jocs interactius.

RESULTAT: una col·lecció de jocs protagonitzats per 
personatges nadalencs que es distribueixen, creant 
un efecte viral, a través de els xarxes socials i correus 
electrònics.



Servei d’Educació de l’Ajuntament de 
Granollers

ENCàRREC: disseny i maquetació en format digital de la 
Guia d’activitats i recursos per als centres educatius.

RESULTAT: una guia muntada en un arxiu pdf que 
permet consultar-la on-line i navegar per les pàgines del 
document (des de l’índex i amb accessos ràpids situats 
en les capçaleres i peus de pàgines) així com la inscripció 
a les activitats mitjançant un formulari accessible des de 
la mateixa fitxa.

SUPORTS: arxiu pdf per a consulta on-line o descarregat a 
l’ordinador. 
www.granollers.cat/educa/guiaactivitats/Guia_activitats.pdf



Ediciones Robinbook

ENCàRREC: disseny i maquetació del catàleg de novetats i 
fons de l’editorial.

RESULTAT: un disseny clar i ordenat que facilita la consulta 
a l’usuari, seguint la linia d’anteriors catàlegs de 
l’empresa.  
Les versions on-line i multimèdia permeten la navegació 
interactiva per les pàgines del catàleg.

SUPORTS: catàleg imprès en paper, per a consulta on-line i 
en suport multimèdia (CD i USB). 
www.itres.cat/Clients/Robinbook/Catalogo-virtual-ROBINBOOK



AUTOGESTIONABLE

SEARCh ENGINE OPTIMITATION (optimització per a buscadors web)

SEARCh ENGINE MARkETING (publicitat en buscadors web)

hTML 5

CSS 3

JAVA SCRIPT

My SqL

PASSAREL·LA DE PAGAMENT AMB TARGETA DE CRÈDIT

PAGAMENT MITJANçANT PAyPAL

CISTELLA DE LA COMPRA

WEB OPTIMITzAT PER A DISPOSITIUS MòBILS

NEWSLETTER

INTERACTIVITAT AMB ELS USUARIS

INTEGRACIÓ DE XARXES SOCIALS

RSS (sindicació de continguts)

GOOGLE MAPS

FLASh



itres. comunicació, disseny & web
Roca Umbert Fàbrica de les Arts (Centre Audiovisual) 
Avda. Enric Prat de la Riba, 77 | 08401 Granollers
T. 93 861 49 41 | M. 654 28 13 68
info@itres.cat | www.itres.cat




