SERVEI DE COMUNICACIÓ
per a cooperatives
SERVEI
GRATUÏT

Què us oferim?

Un equip de professionals de la comunicació: periodisme, social media,
fotografia, disseny gràfic, màrqueting i relacions publiques.
Més de 15 anys d’experiència treballant amb els mitjans de comunicació.
Coneixedors de les eines de reputació on-line. Experts en cooperativisme
agrari i productes de proximitat.

Gabinet de
premsa

Presència
digital

Revista
AGROactivitat
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Gabinet de
premsa

Presència
digital

Serveis periodístics de gestió amb els
mitjans de comunicació.
Contacte directe amb més de 200
periodistes de mitjans offline i on-line,
segmentats per diferents criteris.
Premsa generalista d'abast comarcal i
català. Emissores de ràdio i televisió,
diaris i blogs. Revistes especialitzades.
Notes informatives. Redacció i difusió
als mitjans.
Convocatòries de premsa. Elaboració de
dossiers de premsa.
Clipping. Informes de cobertura
mediàtica personalitzats, amb valoració
econòmica dels impactes.

Publicacions a la comunitat virtual de la Federació
de Cooperatives Agràries de Catalunya.
Web CooperativesAgraries.cat per al seguiment
de l’activitat de la Federació i les cooperatives
sòcies en tots els àmbits.
Facebook. Divulgació mitjançant dos canals
diferenciats. Perfil corporatiu sobre el
cooperativisme agrari i les novetats sectorials.
Pàgina TastaCoop per a la promoció de les
cooperatives i els seus productes.
Twitter. L’actualitat sectorial més immediata.
Instagram. Els productes, les marques i les
activitats turístiques de les cooperatives agràries.
YouTube. Produccions audiovisuals de la
Federació i les cooperatives sòcies.
LinkedIn. Informació empresarial del sector
orientada a l’entorn dels negocis.

Revista
AGROactivitat
Distribució directa a 19.000 destinataris:
cooperatives, consells rectors i socis/es;
responsables de l’Administració, organitzacions
sectorials i mitjans de comunicació.
Secció específica per donar a conèixer les
novetats de les cooperatives agràries.
Publicació de les notícies de cooperatives a la
revista digital i la plataforma Issuu.
Difusió dels temes més rellevants mitjançant el
butlletí electrònic [AGRO].
Possibilitat d’insercions publicitàries amb tarifes
especials per a cooperatives.

CONTACTE
Maria Corral
Tel. 932 292 019
maria.corral @fcac.coop
EL NOSTRE EQUIP Anna Perelló,
Esmeralda Pérez i Eva Arqué
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