
Agència autoritzada com empresa digitalitzadora

El Salt cap a un 
Futur Digital



A Amalgama ens hem 
especialitzat en impulsar 
petites i mitjanes empreses 
al món digital.

Acompanyem els nostres 
clients en el camí de la 
digitalització



El nostre mètode 
d'acompanyament

Ho afrontem en 4 passes.

1 Entendre

Dissenyar

Activar

Aprendre

2

3

4



01 Entendre

Analitzem conjuntament el mercat, la 
competència i el producte dels nostres 
clients per oferir aquelles solucions que 
ajudin a destacar i créixer. 

Què proporcionem en aquesta fase?

• Un document de l'anàlisi realitzat i les 
conclusions a què hem arribat. 

• Una proposta de pla d'acció i dels 
canals a activar. 

• L'orientació econòmica del projecte.



Un cop consensuat el pla d'acció i els 
objectius a assolir, es desenvolupa el 
projecte per a cadascun dels canals a 
activar. 

Què obté el client?

• Dependrà de cada projecte, però 
normalment el disseny de la seva nova 
imatge centrat en la presència digital 
de l'empresa a cadascuna de les 
plataformes acordades.

02 Desenvolupar



03 Activació

En aquesta fase el projecte veurà la llum i 
els nostres clients encara comptaran amb 
el nostre acompanyament per aconseguir 
els seus objectius a través dels canals i de 
les plataformes desenvolupades. 
 
Què obté el client?

• Presència digital 100% activa als 
canals desenvolupats. 

• I si ho desitgen, autonomia suficient 
per gestionar-los.



Seguirem acompanyant els nostres 
clients en la selecció d'aquelles eines 
que els permetin anar analitzant els 
resultats i aprendre d'ells per prendre 
noves i millors decisions. 

Què obté el client?

04 Aprendre

• Coneixement i aprenentatge constant 
sobre l'evolució del negoci. 

• Informació de valor per recolzar-se 
en la presa de decisions.



El Resultat Final

Els nostres clients obtenen un KIT DIGITAL 
que actualment suposa un bo digital 
subvencionat amb fons Next 
GenerationUE.

Lloc web i presència a internet 
Web corporativa, domini, hosting i SEO 
bàsic per a presència en línia.

Comerç Electrònic 
Botiga online amb formes de pagament, 

mètodes d'enviament i fins a 100 

referències.

Gestió de Xarxes 
Estratègia de xarxes. Monitoratge i gestió. 
Publicacions periòdiques. 

Més informació a:
https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital

https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital


Casos d'Èxit

Web

Rrss

IC

Web i presència digital 
S'ha millorat i optimitzat la presència digital de la 
marca amb la finalitat d'incrementar vendes. 

Identitat corporativa 
S'ha actualitzat la imatge de marca per 
adaptar-la al nou entorn digital.

Xarxes socials (Facebook + Instagram) 
S'han activat els canals socials per millorar imatge i 
posicionament de marca.

Publ
Publicitat sectorial 
S'ha realitzat comunicació convencional a publicacions 
del sector i material de gran format per a presència a fires. 

Target:  
professional

Resultat: augment significatiu de trànsit web amb un 
increment en la conversió a vendes.



Casos d'Èxit

Web

Rrss

IC

Web i presència digital 
S'ha desenvolupat una nova web per dotar-ne una 
millor presència digital de la marca i aconseguir un nou 
posicionament.

Identitat corporativa 
S'ha actualitzat la imatge de marca per 
adaptar-la al nou entorn digital.

Xarxes socials (LinkedIn + Instagram) 
S'han activat els canals socials per contactar amb 
professionals del sector.

Resultat: augment significatiu de contactes de 
professionals i un major nombre de vendes a la nova 
línia de negoci.

Target:  
professional



Casos d'Èxit

Resultat: 2021 Galetes Birba tanca amb un increment 
de vendes d'un 5% en un mercat decreixent per a la resta 
de marques.

Web

Rrss

IC

Web i presència digital 
S'ha desenvolupat una plataforma web com a eix 
principal de la comunicació de la marca.

Identitat corporativa 
S'ha actualitzat la identitat corporativa aplicant-la sobre la 
marca, el producte i la comunicació en general, inclosa la 
web com a plataforma principal.  

Xarxes socials (Facebook + Instagram) 
S'han activat els canals socials per captar i fidelitzar i 
generar comunitat entre els seus nous consumidors.

Publ
Disseny de packaging 
S'ha renovat la imatge dels embolcalls (Packaging) per 
destacar-los als lineals de les grans i mitjanes superfícies. 

Target:  
consumidor final



Casos d'Èxit

Resultat: gràcies a la botiga online i als nous dissenys 
han tancat el 2021 incrementant les vendes a les pales de 
Pàdel del segment més alt i competitiu.

E-com

Rrss

IC

Comerç electrònic i presència digital 
S'ha desenvolupat una botiga online per augmentar canals de 
venda al consumidor final i internacionalitzar el negoci, sent 
aquesta web l'eix central de la seva estratègia comercial.

Identitat corporativa 
S'ha renovat la identitat visual per rellançar les línies de 
producte (pales de pàdel) i imatge de marca. 

Xarxes socials (Facebook + Instagram) 
S'han activat els canals socials per contactar amb 
practicants d'aquest esport.

Target:  
consumidor final



¡Hola! 
C/ Mallorca 221, 08008 – Barcelona 

Tel. 93 206 34 35, info@amalgamamk.com 
https://amalgamamk.com 

mailto:info@amalgamamk.com
https://amalgamamk.com

