
QUÈ POT FER PER A TU BUTXACATV...

DOSSIER CORPORATIU I DE SERVEIS
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BUTXACA TV Formats Globals

www.butxacatv.cat neix la primavera de 2020 per donar resposta a les necessitats de 
particulars, empreses, universitats, entitats i institucions de traduir a l’online -totalment 
o parcialment- qualsevol esdeveniment presencial, a través de formats televisius en 
xarxa, professionals i de qualitat, fent-se càrrec d’una manera integral de totes les gestions 
tècniques i organitzatives que això comporta.

És a dir, ens convertim en un partner, complementant, coordinant, guiant i assumint les 
tasques que el servei requerit demana, coordinats amb i sota la supervisió del client.

És per això que ButxacaTV compta amb un equip 
pluridisciplinari per treballar coordinadament 
necessitats dels formats digitals, garantint-ne la 
professionalitat i l’èxit:

FRANCESC BUXEDA I ALIU

NÚRIA PALACIN I REMIRO

CLAUDIA AUGÉ

XAVIER MALET

JONATHAN DÍEZ

CRISTÓBAL MARCHÁN

EVA BAUTISTA

JOAN VIDAL

DAVID RUEDA

RAXER SOUND

Director i Catalitzador

Gestió i Administració

Productora Audiovisual

Dissenyador Gràfic

Realitzador Sènior

Realitzador Júnior

SEO/SEM

Dinamitzador i expert en Màrqueting Estratègic

Càmera

Productor Musical
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Serveis integrals per treure’t feina

• Treballar en un entorn professional en línia per a la realització dels continguts/
 programes i com a plataforma de coordinació dels professionals i de la resta de parts 
 implicades. 

• Emissió dels continguts/programes en línia en directe; o gravats en fals directe
 (postproducció inclosa) o programant-los com a estrena a través de plataformes
 socials de manera pública com ara YouTube, Facebook o privada a Zoom, entre
 d’altres, o entregant-los directament al client.   

• Coordinació, assessoria i estratègia en comunicació: concreció del format/ escaleta, 
 preproducció, formació dels ponents amb relació a l’eina i planificació de tasques i 
 objectius.

• Gestió de les inscripcions i/o reserves, recordatoris i estadística, incloent-hi:
 plataforma de gestió, recordatoris/ comunicacions als inscrits i estadístiques de 
 confirmació d’assistència/ inscripcions.

• Generació d’un entorn gràfic basat en la imatge corporativa que ens facilita o
 orienta el client, per donar una coherència d’estil a tots els continguts de l’emissió: 
 caretes animades, crèdits, transparències, càirons, imatges per programar…

• Assessorament dels participants (conductor, ponents, convidats…) en les servituds
 d’un format televisiu en línia i assajos generals previs a les emissions.

• Consells i proves tècniques amb ponents i convidats per a una bona emissió,
 enquadrament i coherència d’estil entre tots els participants.

• Nocions per a la moderació del xat del YouTube, entre d’altres, per incloure la
 participació dels seguidors en les emissions.

• Programació dels directes a les xarxes socials YouTube, Facebook, Twitter i/o
 Linkedin, i també al web, Zoom...
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• Generació d’enllaços online per facilitar la promoció de les jornades via web,
 mailing, WhatsApp i xarxes socials.

• Preproducció i adaptació de continguts complementaris (PDF, Power Point …) per
 a la inclusió dins l’emissió. Possibilitat d’incloure imatges, vídeos, bàners, testimonis...

• Realització i coordinació de l’emissió programa: servei de càirons i emissió de
 comentaris dels seguidors en el directe via xarxes socials i/o xats.

• Vídeos promocionals d’un minut de durada i fins a tres formats (panoràmic, vertical
 i quadrat) per anunciar els esdeveniments a través de les plataformes socials, amb 
 música creada específicament.

• Presentació i/o conducció dels programes a càrrec d’en Francesc Buxeda i Aliu,
 periodista i director www.francescbuxeda.cat i www.butxacatv.cat 

• Suport en la promoció dels esdeveniments a través de Soroll de Fons Comunicació
 assessorant amb estratègies de comunicació, campanyes de premsa, dinamització 
 de webs i xarxes socials, campanyes d’ADS i estadístiques per valorar l’impacte. 
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Confien en nosaltres
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Per què la millor opció és el nostre format Butxacatv? 

BUTXACATV ÉS LA NOVA COMUNICACIÓ HÍBRIDA, PER CRÉIXER 
GLOBALMENT

Un servei ideat per Soroll de Fons Comunicació per crear i difondre 
continguts combinant la videoconferència, l’streaming i la realització 
televisiva.

Convertim a l’online tots els esdeveniments presencials o els emetem 
d’una manera combinada, per aconseguir que els teus productes, 
presentacions, taules rodones, cursos, formacions, concerts…creixin 
en audiència i en treguis el màxim profit.

Posem al teu abast formats televisius que milloren la teva reputació 
a la xarxa i et fan créixer globalment generant més oportunitats 
de negoci.

BUTXACATV ÉS EL PRODUCTE IDEAL PER A LA COMUNICACIÓ 
INTEGRAL

Aprofita el seu potencial per promocionar-te globalment amb 
campanyes estratègiques que optimitzen encara més el rendiment 
d’aquest format.

Escoltem les teves necessitats, focalitzem el teu públic potencial, 
generem estratègies, marquem temporalitzacions i objectius, i 
auditem l’èxit. Som una agència de comunicació al servei del teu 
projecte.
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Suport integralAvantatges
• Continguts de qualitat i virals en directe per xarxes 
 socials i web.

• Interactuar, guanyar i fidelitzar seguidors.

• Disposar dels continguts al web i xarxes socials, editar-los i 
 promocionar-los per mailing, WhatsApp…

• Patrocinar els espais per treure’n un benefici econòmic 
 o d’intercanvi.

• Programar i dinamitzar els esdeveniments.

• Estadístiques per conèixer el retorn i analitzar-lo.

• Formats sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.

• Assessorament i estratègia en comunicació.

• Adaptació de la imatge gràfica corporativa.

• Producció de continguts i convidats.

• Suport de la figura d’un presentador/coordinador.

• Campanyes de premsa i dinamització.

• Gestió d’inscripcions i de coordinació dels assistents.

• Canal TV propi al web.

• Promoció d’ADS per augmentar l’abast de l’esdeveniment.



www.butxacatv.cat · www.francescbuxeda.cat
info@butxacatv.com · francesc@sorolldefons.com

Tel. (+34) 667 618 656


