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Una nova edició del Shop Local Day
REDACCIÓ OOHX!GEN

El cap de setmana del 19 i 20 de novembre es va portar a terme una nova edició 
del Shop Local Day, la festa del comerç local.

Aproximadament uns 60 comerços es van 
sumar a la festa del comerç local, una nova 
edició, la tercera, del Shop Local Day. Durant 
tot el cap de setmana els comerços van oferir 
descomptes i promocions, es van portar a 
terme activitats de dinamització a càrrec 
d’Ostwald Estudios amb balls al carrer i 
Killmakeupfx amb la pintura de cares. El Shop 
Local Day pretén ser la festa del comerç per 
reinvindicar-se com a alternativa del Black 
Friday tenint en compte que el petit comerç no 
pot competir amb els preus de les grans 
marques i superfícies, amb aquesta intenció 
organitza aquesta festa del comerç.

Oohx!gen a més va estar present durant tot el cap de 
setmana amb la seva carpa a plaça Nova venent les 
bosses de la Marató. Contents i satisfets de la 
participació. Gràcies a tots i totes!

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I NEGOCI DE PALAFRUGELL
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En què consisteix el màrqueting online?
D'una manera fàcil i resumida, podríem dir que és 
el fet de saber-te comunicar amb els teus clients 
actuals i potencials a través dels canals digitals 
seleccionats per a l'empresa (xarxes socials, 
email màrqueting, web, publicitat, etc.). Aquests 
canals no valen per a tothom, a l'hora d'escollir-
los s'ha de tenir en compte l'estratègia de 
l'empresa i els objectius que es volen assolir.

A més d'incrementar les vendes, quins 
avantatges comporta tenir perfils a les 
xarxes socials?
És molt recomanable tenir perfils oberts a les 
xarxes socials. Més enllà de poder generar 
vendes, es podria dir que funcionen com un 
aparador de la marca o empresa. Avui dia, quan 
la gent necessita saber informació accedeix 
directament a les xarxes, és per això que és tan 
important ser-hi present com tenir-les actualitza-
des i ben cuidades. És la cara visible del negoci i 
d'aquesta manera els usuaris veuen de quina 
manera els pots ajudar.

Què fa un community manager?
És la persona que s'encarrega de gestionar i 
dinamitzar les xarxes socials per arribar al públic 
potencial que pot arribar a convertir-se en futur 
client. Un bon community manager ha de tractar 
bé la imatge, ha de tenir una bona capacitat 
d'anàlisi, ha de ser creatiu, ha de saber crear 
bones campanyes publicitàries, etc. 

Quins serveis ofereix l'agència Marta Vim?
Després de més de quinze anys en el món digital, 
m'he adonat que molts clients de petites i 
mitjanes empreses no saben identificar el que 
necessiten. Això comporta que la inversió de 
diners sigui sovint un malbaratament, ja que no 

tenen una estratègia clara al darrere. Des de 
l'agència Marta Vim optem per ajudar-los 
elaborant un pla integral per a la seva comu-
nicació digital, completament personalitzat se-
gons les seves necessitats. Oferim un servei 
360°: web/ecommerce, disseny gràfic, xarxes 
socials, publicitat... Recentment, també hem 
incorporat el servei de formació i mentoria per a 
Instagram.

Una marca pot aconseguir ser viral?
La paraula viral és molt gran. De tot el contingut 
que es genera dia a dia a les xarxes hi ha molt 
poques coses que esdevinguin virals. Tot i això, si 
analitzem les publicacions i campanyes que 
s'han fet virals totes tenen un punt comú: han 
sigut capaces de moure o generar sentiments a 
les persones que ho han visualitzat. 

Entrevista a MARTA VIM · Disseny i màrqueting digital

Marta Vim,
15 anys de disseny
i màrqueting digital

Tel. 626 023 486

marta@martavim.com
PALAFRUGELL

@marta_vim
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Donem el tret de sortida a una nova campanya de Nadal!

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I NEGOCI DE PALAFRUGELL16

EL NOU DE L’EMPORDÀ · www.elnou.cat

Mercat de Nadal

Tallers i activitats
pels més petits

Gimcana infantil d’aparadors

Aquí ho trobaràs tot!
a Palafrugell
Nadal

del 17 de desembre
al 5 de gener

‘22

COMPRA, JUGA i GUANYACOMPRA, JUGA i GUANYA

+ de 4.500 OBSEQUIS I REGALS+ de 4.500 OBSEQUIS I REGALS

AMB LA RULETA I LA DIANA D’OOHX!GENAMB LA RULETA I LA DIANA D’OOHX!GEN

+ DE 3.000 € EN DESCOMPTES! www.oohxigen.cat/nadal



ETS D’OOHX!GEN I VOLS ANUNCIAR-TE A LA NOSTRA SECCIÓ?

Reserva el teu espai per a la propera edició (febrer).
No esperis, contacta amb nosaltres i t’informarem.

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I NEGOCI DE PALAFRUGELL

Tel. 693 949 602 · hola@oohxigen.cat
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Oohx!gen també
per la Marató de TV3

Ens ajudes a fer que aquesta acció solidària 
sigui el més gran possible?

Des d’Oohx!gen hem confeccionat una gran 
quantitat de bosses per a que els nostres socis 
puguin vendre-les i oferir-les als seus clients. Des 
de fa temps Oohx!gen tenia ganes de portar a 
terme una acció per la Marató de TV3, que aquest 
any va destinada a les malalties cardiovasculars. 
Quantes més bosses venem entre tots fins el dia 
18 de desembre, més gran podrà ser el donatiu 
que Oohx!gen farà a la Marató. Ja tens la teva 
bossa? La trobaràs en alguns comerços 
associats o pots demanar-nos-la directament a 
Oohx!gen. El preu és de 10 € dels quals la meitat 
aniran destinats a aquesta acció solidària.

La Fatna és la nova incorporació a la 
plantilla d’Oohx!gen, és el complement 
perfecte per donar suport a la feina de 
gerència, coordinació i administració de 
l’associació. La Fatna es va incorporar a 
Oohx!gen el passat mes de març amb la 
intenció d’alliberar i descarregar la feina de 
gerència tenint en compte que les 
càrregues de feina cada vegada són més 
grans.

La seva figura ha encaixat a la perfecció, és 
una persona responsable, implicada en el 
projecte i que afronta amb il·lusió cadas-
cuna de les campanyes i projectes que 
l’associació organitza. S’ha fet càrrec i ha 
coordinat alguns dels projectes que tenim 
en marxa amb solvència, aportant el millor 
de sí mateixa i sempre donant suport a la 
feina tant administrativa com comercial de 
la Verònica, gerent d’Oohx!gen.

En nom de la Junta, et donem les gràcies 
Fatna per la teva professionalitat, per la 
teva implicació i per ser com ets i que junts 
puguem seguir compartint molts més 
projectes. Gràcies.

Oohx!gen és...

Fatna
Lassmi

38 anys

Administració

REDACCIÓ OOHX!GEN

Junts per
una gran
causa!
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