TASTACOOP: PROMOCIÓ DE PRODUCTES
de cooperatives
SERVEI
GRATUÏT

Què us oferim?

Un equip de professionals de comunicació especialitzat en relacions
públiques, màrqueting i estratègies empresarials per mil orar el
posicionament en el mercat i la visibilitat a xarxes socials.
Més d’una dècada d’experiència en l'organització d'accions promocionals
amb productes de proximitat. Experts en cooperativisme agrari.

B2C
Màrqueting
consumidor final

B2B
Màrqueting
industrial

Presència a
Internet

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

B2C - Màrqueting
consumidor final

Presència a
Internet

Fires del sector. Promoció dels
productes mitjançant tastos,
degustacions i showcookings.
Blogs gastronòmics. Accions
específiques per crear punts de
trobada entre bloguers i productes
cooperatius i, per tant, també entre
bloguers i consumidors.
Premsa especialitzada. Publicació
d’articles sobre cooperatives agràries,
els seus productes, les marques que
comercialitzen i activitats turístiques
per al temps d’oci.

Mapa interactiu a la web
CooperativesAgraries.cat: on són les
cooperatives sòcies, què fan, on comprar el
seu producte, activitats turístiques, etc.
Tota la informació a un click!
Espai TastaCoop. Apartat específic de la web
CooperativesAgraries.cat per a la promoció del
producte i les activitats vinculades amb les
cooperatives agràries.
Facebook TastaCoop. Canal de difusió dels
productes agroalimentaris cooperatius,
activitats turístiques, festes, promocions
específiques, etc. amb l’objectiu de donar a
conèixer el bo i mil or que tenim a tocar.
Instagram TastaCoop. Una manera molt gràfica
de mostrar el què, qui i com del món cooperatiu.

B2B - Màrqueting
industrial
Grans superfícies. Negociació d’acords per
augmentar la presència cooperativa en els
punts de venda al consumidor. Accions
promocionals en botiga, mitjans de
comunicació, trobades gastronòmiques..
Cadenes de restauració. Es treballa per obrir
mercat en un sector de difícil entrada, però
interessant perquè pot generar molta rotació
de producte.
Accés a altres punts de venda. Recerca de
nous canals on-line i iniciatives per a la
comercialització dels productes cooperatius.

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

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

