
  

...FER UN VÍDEO CORPORATIU?

Per què no...

TENS UNA PETITA 
EMPRESA?

VOLS PROMOCIONAR-LA?



  

Què és un vídeo corporatiu?
● Un vídeo d’un o dos minuts de duració.
● Dissenyat per donar a conèixer un negoci.
● Mostra els productes i serveis que ofereix 

l'empresa.



  

Per què serveix?
 1. Per promocionar el teu negoci.

El mitjà audiovisual és el més efectiu per 
donar a conèixer una empresa.

La majoria de persones 
prefereixen veure un 
vídeo que llegir un text.



  

Per què serveix?
2. Per diferenciar-te dels competidors.

Amb un vídeo podràs explicar millor què fas i 
com ho fas, i què et fa diferent de la resta.

El propi vídeo pot ser 
un element 
diferenciador.



  

Per què serveix?
3. Per vendre més.

Publicant el teu vídeo en mitjans online 
arribaras a una major quantitat de públic.

Com més gent et 
conegui, més clients 
aconseguiras.



  

Per què serveix?
4. Per formar el teu personal

5. Per establir els valors de l'empresa.

6. Per crear esperit d'equip.

4. Per formar el teu personal.

7. Per atreure inversors.
8. ...



  

És car?
En absolut.

Tot depén dels detalls, però amb els mitjans 
actuals es pot produir el vídeo amb un cost 
molt raonable, i amb una qualitat molt alta.

Un cop produit el vídeo, 
els costos de 
distribució són zero.



  

Com es fa?
Seguim aquests passos:
● Seiem junts i def inim el missatge. 
● Fem un guió, una planif icació y un storyboard.
● Gravem o generem les imatges.
● Les muntem en ordre i les polim.
● Publiquem el vídeo.



  

I ja està?
Efectivament, ara només cal fer que el 
màxim de persones vegin el vídeo.

Un petit esforç, aprof itar bé els recursos de què 
disposes, i amb la nostra ajuda, en pocs dies 
tindras el teu vídeo corporatiu. 
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