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GESTIÓ I MANTENIMENT DE CONTINGUTS WEB

El contingut de qualitat fa el web de qualitat. El contingut d’un web ha
de ser sobretot útil per a l’usuari, i això repercuteix en un més gran
nombre de visites i una millor imatge de marca. OFFICE WORKSHOP
posa a disposició
p
p
dels seus clients un equip
q p interdisciplinari
p
que
q
cerca, crea i publica els continguts de tot tipus de portals segons
les seves necessitats.

DINAMITZACIÓ DE XARXES SOCIALS

Una sòlida presència a internet és avui en dia imprescindible per a
les empreses i per a les Administracions Públiques, i passa per una
potent i estudiada activitat a les xarxes socials.
socials OFFICE WORKSHOP
posa a disposició dels seus clients un equip de Community
Management que estableix estratègies, gestiona i dinamitza
la seva presència a les xarxes socials com per exemple Facebook,
Twitter i LinkedIn per assolir els objectius marcats.
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CONTINGUTS DIGITALS

Dissenyem, creem, assumim el manteniment i
l’estructuració dels continguts digitals per a tot tipus
de portals.

BUTLLETINS ELECTRÒNICS
Ò

Realitzem, redactem, fem la tramesa, gestió i atenció
al subscriptor (altes, incidències...).

CERCA D’INFORMACIÓ ESPECIALITZADA

Cerquem informació especialitzada per a tot tipus de
portals.

ESTRATÈGIA

Office Workshop dóna suport en l’elaboració de
l’estratègia per tal de definir qualitativament els
continguts que crea pel web, així com per millorar la
reputació online de l’organització.

GESTIÓ DEL CONEIXEMENT

Office Workshop s’encarrega d’estructurar i gestionar el
know-how de les intranets de les organitzacions.

ANÀLISI DE L’ÚS DE LA INFORMACIÓ

Elaborem informes estadístics. Interpretem el
comportament dels usuaris, mesurem el seu grau de
satisfacció. Elaborem propostes d’evolució i millora en
base als resultats

ADAPTABILITAT EN L
L’ÚS
ÚS DE DIFERENTS CMS

L’equip de professionals d’Office Workshop s’adapta a
les necessitats dels nostres clients, és per això que
treballem en diferents tipus de CMS.
DRUPAL,
JOOMLA,
LIFERAY,
MOODLE,
VIGNETTE,
WORDPRESS entre d
WORDPRESS,
d’altres
altres, i també aplicacions fetes a mida
del client.

.
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ESTUDI DE NECESSITATS

Office Workshop estableix els objectius a assolir segons les necessitats
del client.

PLANTEJAMENT DE L’ESTRATÈGIA

Dissenyem ll’estratègia
estratègia a seguir per assolir els objectius marcats.
marcats
Definim el target dels contactes per crear la comunitat virtual i
proposem quines són les plataformes (Facebook, Twitter, LinkedIn...)
adequades per a aconseguir els millors resultats.

COMMUNITY MANAGEMENT

L’equip de Community Management d’Office Workshop crea, gestiona i
dinamitza la comunitat virtual adaptada a les necessitats del client. Crea
informes de seguiment de les accions realitzades i dels seus resultats.

SERVEIS ESPECÍFICS ADAPTATS A LES EMPRESES

Office Workshop ofereix a les empreses la possibilitat de contractar
serveis tancats, dissenyats i pensats per desenvolupar accions
concretes.
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SERVEIS ESPECÍFICS ADAPTATS A LES EMPRESES
Promocionar i divulgar un esdeveniment

Office Workshop, empresa especialitzada en la promoció i comunicació a
Internet, proporciona el suport necessari tant abans, durant, com després de
l’esdeveniment per aconseguir un impuls de rellevància i propiciar viralitat.
Abans: integrar a les xarxes pròpies l’esdeveniment i consolidar una
sòlida xarxa de contactes. Generar anticipació sobre els actes i
presentacions previstos.
Durant:
Durant: generar continguts,
continguts notícies,
notícies promocionar actes,
actes llançar
recordatoris i divulgar el desenvolupament de l’esdeveniment.
Després: publicitar el desenvolupament de l’esdeveniment amb la
publicació de materials diversos i propagar els feedbacks obtinguts.
Aquest servei s’adapta també a les empreses que participen en Fires i
esdeveniments per tal de promocionar els seus productes.
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CONTINGUTS DIGITALS

• ACC1Ó
• ICUB
• Consorci de Turisme
de Catalunya
• Dixit
• La Vanguardia
• Agbar
• ...

XARXES SOCIALS
•
•
•
•
•

E!moto
Anella.cat
Dixit
CETaqua
...
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BIBLIOTEQUES

• Departament de
Cultura
• Aj. de Barcelona
• Universitat Autonóma
de Madrid
• Patrimoni
• CePSE
• ...

TREBALL ADMINISTRATIU
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ICIP
Sten
Cosmobelleza
Fundació Cirem
Aj El Prat
Aj.
Aj. Viladecans
SGS Tecnos
Antares
...

ARXIUS
•
•
•
•

SID
Agbar
Sten
...
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