Circular 17/08 – 23 de febrer de 2017
La Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona ha signat un conveni de
col·laboració amb l’empresa de comunicació digital Interactiu que promou la
proposta Cap Empresa Sense Web.
Aquesta proposta té l’objectiu d’oferir als associats la possibilitat de tenir un web
modern, actual i evolutiu per només 29 € al mes, amb les característiques
següents:


Disseny modern i únic, adaptat a la vostra imatge corporativa.



Modificable de manera intuïtiva, pràctica i ràpida, sense necessitat de tenir
coneixements de programació.



Ampliable i obert, es poden afegir còmodament nous apartats, imatges,
vídeos, textos, catàlegs, enllaços, etc., sempre que es vulgui, sense costos
afegits.



Adaptat a mòbils i tauletes per tenir més visibilitat, posicionar millor i captar
nous clients siguin on siguin.



Evolutiu i canviant, el web està actualitzat i es millora constantment perquè
estigui sempre a l’última sense que això representi cap cost afegit.



Assessorament i suport per telèfon i correu electrònic per resoldre qualsevol
dubte respecte al funcionament del web.



Nom de domini propi, adreces de correu electrònic pròpies i allotjament web.
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Així mateix, per ser associats a la Federació, Cap Empresa Sense Web us ofereix els
avantatges següents:


50 € de descompte en la quota d’alta del servei web.



100 € de descompte en la quota d’alta del servei botiga en línia.



50 € de descompte en la quota d’alta dels serveis de màrqueting digital:
Optimització web (SEO), Google AdWords (SEM),

Google My Business, i

Facebook Ads.
Si voleu conèixer l’empresa, la seva experiència i exemples diversos de webs que
han realitzat, podeu consultar l’enllaç següent:
http://www.capempresasenseweb.cat/exemples/.
En cas que estigueu interessats a crear un web nou o a renovar el vostre actual,
podeu contactar amb Cap Empresa Sense Web al telèfon 972 11 06 68 o per
correu electrònic a l’adreça info@capempresasenseweb.cat.
Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte que us pugui sorgir.
Rebeu una cordial salutació,
Marina Figueras Carreró
Cap de comunicació de la FHCG
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