Servei Comunicació

Servei de comunicació per donar suport als ateneus en la seva comunicació interna i externa.

Serveis que s’ofereixen
Assessorament
Servei gratüit Assessorament personalitzat per millorar la comunicació interna i externa de cada
entitat, pot ser presencial, telefònic o per internet.

Cartellera Digital
Servei amb cost Des de la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) us proposem disposar d’una
Cartellera Digital a la vostra entitat, amb la ﬁnalitat de poder informar als associats i als visitants les
activitats que porteu a terme.
Aquesta cartellera és un canal corporatiu dels ateneus, de tal manera que es visualitzen tant les
vostres activitats com la dels altres ateneus federats a la FAC.

Aquesta proposta us permetrà
Millorar la comunicació de l’espai amb el públic presencial
Augmentar el nombre de socis de l’entitat
Fer xarxa amb la resta d’ateneus mitjançant continguts de la FAC
Difondre activitats pròpies de l’ateneu en temps real
Destacar missatges o continguts en moments puntuals
Donar suport i enfortir el lligam amb els col·lectius que participen de l’espai incloent
informació de les seves activitats a la pantalla
Reduir residus en la impressió de cartells físics
Més netedat de l’espai
Potenciar l’activitat de la cafeteria o restaurant
Possibilitat d’incloure publicitat de col·laboradors o patrocinadors de l’espai, podent
esdevenir una nova font d’ingressos
Fer un pas més en la transformació digital de l’associats.

Requisits tècnics
Per crear i introduir continguts a la cartellera digital es fa des de l’aplicació de Telegram, des
d’un mòbil o des de l’ordinador.
Telèfon mòbil amb Telegram instal·lat per gestionar els continguts
Pantalla instal·lada a l’espai
Connexió a internet (preferentment per cable)
Endoll
Reproductor Full HD de la cartellera

La proposta de la FAC pels ateneus que en formen
part és la següent
Visita gratuïta amb instal·lació del reproductor i formació per a gestionar els continguts
15 dies de prova
El cost de manteniment mensual és de 13 € (en el cas de ser una entitat federada, la FAC
assumirà el cost de manteniment durant els primers sis mesos).

Qui dóna el servei?

Federació d’Ateneus de Catalunya
ateneus@ateneus.cat
932688130
Per l’assessorament presencial demanar cita prèvia.

