SERVEI DE PROTOCOL I
ORGANITZACIÓ D'ACTES

Què us oferim?

Solucions creatives, innovadores i adaptades a les necessitats de cada client amb la
finalitat que un esdeveniment es converteixi en un acte especial i inoblidable.
Dissenyem i ideem tot tipus d’actes garantint una excel·lent execució.
Especialitzats en el món de l’agroalimentació, ens ocupem de tots els elements que
participen en un esdeveniment. Es tracta d’un servei que està a prop del client,
escolta i crea per oferir les mil ors propostes per a cada instant.
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Assessorament en
protocol i relacions
institucionals

Relacions públiques i institucionals.
Protocol d’autoritats i convidat d’honor.
Presidència de l’acte. Cessions de presidència.
Sistemes d’ordenació d’autoritats i convidats.
Confecció de llistes de convidats.
Elaboració d’invitacions, notes de protocol i
plànols de situació.
Estructuració dels principals elements que
intervenen en un esdeveniment.
Determinació de públics i agents influents.
Redacció de discursos.
Protocol d’empresa.

Requisits
oficials de seguretat
en esdeveniments

Assessorament quant a la
responsabilitat, obligacions i seguretat,
segons la normativa actual en matèria
d’espectacles públics i/o activitats
recreatives de caràcter extraordinari.
Confecció del dossier: memòria,
sol·licitud de llicència municipal i
declaració responsable per a
espectacles públics i/o activitats
recreatives de caràcter extraordinari.
CONTACTE
Gemma Rifer
Tel. 932 292 022
gemma.rifer@fcac.coop

Gestió integral
d’actes

Programació, planificació i execució integral
d’actes i celebracions de tots tipus.
Assistència personalitzada i acompanyament
durant tot el procés.
Showrooms i presentació de producte.
Disseny i habilitació d’espais.
Contractació d’equipaments audiovisuals,
reportatges fotogràfics.
Contractació d’actuacions i espectacles.
Contractació de mobiliari i càtering.
Ornamentació, floristeria, símbols, tarimes...
Disseny gràfic: logotips, papereria, invitacions,
obsequis...
Presentacions. Speakers i conductors d’actes.
Reserves hoteleres i restauració.
Planificació de programes de formació i/o
conferències adaptats als actes.
Servei de premsa: convocatòries i notes
informatives, recull de notícies.
Esponsorització de l’acte.

Elaboració i presentació
candidatures a
reconeixements
Creu de Sant Jordi i Medalles i Plaques al
treball President Macià.

Gestió i difusió d’altres premis i reconeixements: CoopCat i Cooperatives
Agro-alimentàries d'Espanya, com a servei inclòs dins la quota de cooperativa federada.

per a més informació visita la nostra pàgina web www.cooperativesagraries.cat

