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SERVEIS
A LES EMPRESES
I ORGANITZACIONS
BUMAYÉ realitza projectes culturals i creatius de gèneres diversos en àmbits com:
Animació / App / Art / Cinema / Documental / Editorial / Espais / Fotografia / Grafisme / Identitat / Il·lustració / Interactius / Mapping / Moda /
Música / Performance / Publicitat / Social Media / Teatre / Tipografia /
Web / Webseries
Ajuda les empreses i organitzacions a produir, patrocinar, difondre, explotar, continguts atractius des del punt de vista tècnic i artístic, però
fonamentalment també des de la perspectiva del missatge. Promou continguts
impactants, amb valor per al públic i adaptats als canals de difusió més
propicis, tot aprofitant el potencial d’Internet i les xarxes socials.
L’objectiu és generar identitat, visibilitat i diferenciació en el mercat.
BUMAYÉ respon a les necessitats de les empreses a l’era de l’economia de la
informació i el coneixement. El mercat d’avui afavoreix les organitzacions
que han actualitzat els seus processos i han encarat el seu model de valor
cap als clients, els quals ja no es conformen amb rebre estímuls de compra
unidireccionals. Han deixat de ser simples consumidors per convertir-se en
agents actius en el desenvolupament de productes, ja que la reacció personal de cada un d’ells, a favor o en contra, es viralitza exponencialment
a la xarxa.
Els seguidors d’una marca tenen personalitat pròpia i uns valors culturals, socials i ideològics cada vegada més forts. Les empreses ja no són
entitats que viuen al marge de tot el que esdevé, sinó membres actius de
la societat, amb la qual s’han de relacionar en igualtat. Els principis
morals de la sostenibilitat, respecte a l’entorn i participació són valors
econòmics que prenen força.

SERVEIS
AMB VALOR AFEGIT
BUMAYÉ oferir a les empreses solucions innovadores amb valor afegit i alta
competitivitat, gràcies al seu model en forma de comunitat.
Serveis:
•
•
•

Recerca del talent creatiu més adequat a cada necessitat concreta.
Formació d’equips de treball òptims, versàtils i flexibles.
Desenvolupament de continguts que generen experiències memorables i

•
•

•
•
•

positives per connectar les marques amb els seus seguidors.
Mediació personal de BUMAYÉ amb els creatius, tot assumint la direcció
i el control del procés de producció.
Possibilitat d’intervenció en el seguiment del procés i amb la participació de totes les parts, gràcies a eines digitals que afavoreixen
la comunicació immediata.
Gestió i suport en la producció de continguts creatius, culturals i
d’entreteniment.
Recerca de finançament i altres fórmules de participació.
Desenvolupament i gestió d’estratègies de comunicació, branding i identitat corporativa.

Valor afegit:
•

•
•
•
•

•
•
•

Enfocament multidisciplinari de tots els projectes desenvolupats.
Adaptació a diferents registres i estils per influir en nous nínxols
de mercat.
Fórmules de diferenciació del producte o servei per captar l’atenció
d’un consumidor cada vegada més proactiu.
Imatge innovadora, compromesa i responsable.
Facilitat per adaptar el missatge a nous mercats, amb una atenció especial a la internacionalització.
Diversitat de propostes creatives davant de cada necessitat i amb una
única gestió. S’agilitza el procés de selecció perquè s’evita contactar
amb diferents proveïdors per obtenir més d’una idea o pressupost.
Capacitat de resposta immediata, eficàcia i bons reflexos.
Garantia de qualitat. La comunitat BUMAYÉ està integrada per professionals de talent creatiu, tècnic i artístic demostrat.
Cost-effective en la producció dels continguts.

COST
DELS
SERVEIS
La diversitat de creatius que formen part de la comunitat permet BUMAYÉ
proposar costos adaptats a les necessitats concretes de cada projecte.
Conceptes que intervenen en la facturació:
•

Cost de producció del contingut desenvolupat. El pressupost establert
depèn de les necessitats i condicions acordades amb l’empresa, els requeriments tècnics, el calendari previst, així com elements materials
que intervenen en la producció. El cost de producció el proposa el
creatiu i s’ajusta a la baixa gràcies als avantatges del treball en
comunitat. No s’hi apliquen comissions ni increments de cap tipus.

•

Cost dels serveis de BUMAYÉ. Comprèn la selecció dels creatius, la
gestió, direcció, seguiment i control de qualitat del procés de producció, així com altres serveis acordats amb l’empresa o organització.
El pressupost depèn de la complexitat del projecte, del nombre d’agents
que intervenen o del grau d’implicació de l’equip propi de BUMAYÉ en
el procés.

Totes les condicions i preus s’acorden inicialment amb l’empresa en el moment de la confecció del briefing inicial, on a més s’inclouen objectius,
indicadors i possibilitats de correcció de les accions dutes a terme.
Les empreses i organitzacions de caràcter innovador trobaran sempre el seu
lloc a BUMAYÉ. Per això, les start-up i iniciatives socials són sempre
benvingudes i obtindran condicions i avantatges especials.
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