Cooperació empresarial
IIa Nit de l’empresa

La consellera de treball Sra. Mar Serna
va oferir una conferència als assistents.
L’Alcaldessa de Barberà Sra. Anna del
Frago, i el Regidor de promoció
econòmica Sr. Xavier Garcés van
inaugurar l’acte.

Programa

La nit del 18 de juny va ser dedicada a les empreses de Barberà del Vallès.
Representants polítics van donar suport a aquesta acció en que els empresaris
van tenir l’oportunitat de relacionar-se i entrar en contacte amb les
administracions. L’acte institucional es va desenvolupar amb una conferència de
la consellera de treball Mar Serna, tot seguit el sopar es va servir de la mà de
Forrellat.
Dades de la Nit

Sopar de gala

Assistents

151

Presentació de la imatge del
departament de promoció econòmica de
Barberà del Vallès “És Barberà”

Empreses

90

Núm. de trucades

350

Presència als mitjans de comunicació
Presentació de l’informe de conjuntura
econòmica de 2008

Articles premsa
Notícies de Televisió i ràdio 5

Reconeixements a les empreses
participants al projecte pilot de
conciliació de la vida personal i laboral.

5

Programa de patrocini
Ajuda’ns a impulsar la IV NIT DE L’EMPRESA!

El patrocini és una eina de comunicació per reforçar estratègies de màrqueting d’una empresa o
producte. El programa de patrocini de la Nit de l’Empresa ofereix la possibilitat a les empreses i
organitzacions de ser partícips de les activitats en el grau i categoria que millor s’adapti als seus
interessos o possibilitats.

Avantatges:
Oportunitat de promoció i publicitat obtenint un increment de la presència de la marca als mitjans.
Oportunitat d’associar la marca a un esdeveniment de referència .
Possibilitat de desenvolupar accions de Relacions Públiques
Permet diferenciar-se dels competidors.

Espònsor de la Nit de l’Empresa.
La vostra aportació és molt important i ens ajuda a impulsar la IV Nit de l’Empresa . Per això, a canvi procurarem correspondre de la
següent forma:
• Anunci publicitari al catàleg oficial de la Nit de l’Empresa com a empresa socialment responsable al territori amb la
descripció de la seva activitat o la que vostés desitguin per tal de donar a conèixer les seves contribucions dins del marc de la
responsabilitat social i al territori.
• Logotip i enllaç a la seva web incorporat a les campanyes de correu electrònic que es realitzin en la difusió de la IV Nit de
l’Empresa.

• Imatge corporativa de l’empresa en el material gràfic: Díptics, programa, i als mitjans de comunicació.

• Logotip i paràgraf descriptiu a la pàgina de patrocinis de la web de la Nit de l’Empresa.
• Logotip de l’empresa a la lona gegant que es penjarà a la façana principal del Centre de Negocis Nodus Barberà els dies
previs i durant el mateix dia de la Nit de l’Empresa.

• Possibilitat d’aparèixer la seva imatge corporativa a les pantalles de TV, situades estratègicament durant el
desenvolupament de la Nit de l’Empresa.

