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SERVEIS
ALS CREATIUS
I PRODUCTORES
La comunitat BUMAYÉ busca creatius innovadors i emprenedors. Professionals
de la tècnica, de l’estètica, però sobretot de les idees i els missatges.
Capaços de ser fidels al seu estil però disposats a explorar noves formes
d’organització col·lectiva, compartir coneixements i a enfrontar-se a noves oportunitats.
L’adhesió
requereix
d’ingrés,
i l’estil

a la comunitat i l’accés als serveis específics per a creatius
l’acceptació prèvia de BUMAYÉ, el qual respondrà cada sol·licitud
després d’haver analitzat la qualitat i l’adequació de treballs
als objectius de la plataforma.

Actualment l’adhesió dels creatius a la comunitat és gratuïta. Més endavant
i per a noves incorporacions, podrien aplicar-se quotes mensuals amb xifres
en funció de la dimensió de l’empresa creativa interessada. El requeriment
de qualitat serà sempre indispensable per a l’adhesió.

SERVEIS
AMB VALOR AFEGIT
El procés de treball de BUMAYÉ i la vertebració en forma de comunitat oberta però organitzada permeten oferir als creatius emprenedors un conjunt de
solucions amb valor afegit i alta competitivitat.
Serveis per als creatius.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recerca de finançament per als seus projectes. S’evita, així, que les
idees es quedin al calaix.
Interlocució amb els clients, tasca sempre àrdua per als creatius.
Contractació i gestió administrativa dels projectes. Els creatius
s’estalvien tràmits.
Promoció dels projectes realitzats i dels seus creadors.
Possibilitat d’externalitzar la comercialització dels projectes.
Espai destacat a la web on es mostren els creatius vinculats a la comunitat i els seus treballs més representatius.
Suport i acompanyament durant tot el procés de producció dels continguts audiovisuals.
Descomptes en les activitats públiques promogudes per BUMAYÉ.
Assessorament jurídic i estratègic especialitzat en el sector audiovisual.

Valors afegits per als creatius.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Comoditat en la gestió administrativa i comercial dels projectes.
Ampliació de la xarxa comercial i de contactes més enllà dels clients
i mercats habituals.
Hi ha empreses públiques i institucions que no contracten continguts
audiovisuals directament a empreses personalistes. A través d’BUMAYÉ,
creatius que són freelances i autònoms tenen accés a clients que exigeixen altres formes jurídiques.
Imatge de pertinença a una comunitat referent de qualitat i innovació.
Independència i visualització dels creatius i professionals vinculats
a la comunitat.
Garantia de respecte als seus drets de creació intel·lectual.
Intercanvi de coneixements i experiències.
Possibilitats de col·laboració entre creatius multidisciplinaris.
Accés a activitats de formació específica.
Possibilitat de participació directa i visible en els canals de comunicació propis de BUMAYÉ, com són les xarxes socials i la seva revista
digital, YÉ.

OBJECTIUS
GENERALS
BUMAYÉ ofereix suport per a la realització de projectes creatius de gènere,
format i suport divers en àmbits com:
Animació / App / Art / Cine / Documental / Editorial / Espais / Fotografia
/ Grafisme / Identitat / Il·lustració / Interactiuos / Mapping / Moda /
Música / Performances / Publicitat / Social Media / Teatre / Tipografia /
Web / Webseries

BUMAYÉ afavoreix el desenvolupament de les Indústries Culturals i Creatives (ICC) donant suport a professionals i petites empreses del sector
a adaptar-se als reptes de la nova economia, a través de la cooperació,
l’especialització i el desenvolupament d’habilitats tecnològiques, comunicadores i organitzatives.
Les ICC agrupen empreses i professionals dedicats a la producció, creació,
publicació, distribució, explotació i gestió de la informació, experiències i coneixement, amb l’objectiu comú la comunicació. Aquest sector concentra una gran varietat d’indústries de totes les mides que, malgrat els
seus orígens diversos, s’enfronten a reptes similars.
Entre aquests reptes destaquen fenòmens com la digitalització de la informació i la comunicació, l’ús intensiu de les TIC, el seu creixent impacte a l’economia i el contacte directe amb milions d’usuaris a través de
múltiples canals i dispositius. Els creatius audiovisuals han d’aprofitar
les circumstàncies i les seves capacitats per beneficiar-se d’una etapa de
transformació que ofereix noves oportunitats al sector i possibilitat de
gran transcendència.
Una de les tendències més generalitzades en el sector és la concentració en grans grups empresarials, que poden limitar el desenvolupament
d’estratègies independents i innovadores. En aquest sentit, es posa en evidència la necessitat de dissenyar noves estratègies de gestió empresarial
i organització del treball, basades en la col·laboració mútua.
A més, la reducció de les barreres tecnològiques i la menor importància de
la localització de la producció poden afavorir iniciatives emprenedores
amb possibilitats d’exportació o vinculades a nous mercats emergents.
Gràcies a la promoció d’una comunitat de creatius independents, BUMAYÉ
aconsegueix apropar demanda i oferta de talent creatiu, d’una manera organitzada i garantint la qualitat global dels treballs desenvolupats a través
de la seva mediació. BUMAYÉ dirigeix per igual la seva atenció a creatius
i empreses, amb la qual cosa aconsegueix més oportunitats per impulsar
projectes no només individuals sinó sobretot compartits.
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