
Periferia Creative
Agència de comunicació digital

Branding, vídeos, webs, 
aplicacions i acció a xarxes 
socials per potenciar el teu 
negoci.



A Periferia Creative portem des del 2005 dedicant-nos a la 
creativitat digital i la gràfica publicitària. Hem aconseguit 
crear un equip multidisciplinar que comparteix una gran moti-
vació i experiència en disseny i comunicació..

Ens encanta treballar bé, des de la proximitat personal i la 
cooperació constant. Som tan fidels i compromesos com in-
conformistes. Sigui quin sigui el nostre àmbit d’actuació, sem-
pre afrontem els projectes amb tres objectius clau:  Escoltar, 
Connectar i Sorprendre. 



Creem marques i 
continguts memorables
per a empreses que volen 
competir. 

Si busques una solució professional per als reptes 
de comunicació de la teva empresa. 

Si vols avançar-te als teus competidors i elevar la 
percepció de valor de les teves marques, productes 
i serveis.

Si creus que l’èxit sempre neix de la suma de rigor 
i creativitat.
 
Si saps que necessites una atenció personalitzada.

Si confies en la qualitat com a valor diferencial.

No busquis més,  som la teva agència.



Periferia Branding

Les millors empreses mereixen les millors 
marques. Som especialistes en disseny d’imatges 
corporatives per a empreses competitives.

Redbooth: networking a la xarxa

Ataula: identitat per a un restaurant especial

• Marques i logotips

• Papereria corporativa i 

altres aplicatius

• Senyalística i retolació

• Stands corporatius

• Presentacions corporatives

• Consultoria estratègica

Com entenem el Branding?

El branding és el llenguatge d’una marca, la seva definició al 
mercat, la seva personalitat. Resulta essencial per transmetre 
els valors diferencials de la teva empresa. És molt més que el 
disseny d’un logotip. Requereix planificació, anàlisi interna, de 
la competència i voluntat competitiva. Sense oblidar aquest 
component emocional que aconsegueix connectar amb els 
clients i fidelitzar-los a llarg termini. 

A Periferia som especialistes en acompanyar a les empreses 
durant aquest procés vital de transformació de la seva marca 
i la seva imatge d’empresa, sempre amb excel·lents resultats.

http://www.periferia.cat/redbooth_branding/
http://www.periferia.cat/ataula/
http://www.periferia.cat/redbooth_branding/
http://www.periferia.cat/ataula/


Periferia Advertising

Cookiebox: imatge per a un patrocini de cinema

Aj.de Terrassa: contra la Violència de Gènere

Com entenem la publicitat?

A Periferia creiem en la força de les idees. Una imatge atractiva 
és només una part del missatge. L’impacte es produeix quan 
hi ha un argument interessant, un fil conductor, una història, un 
element sorprenent...

Tenim la combinació perfecta de ments creatives i tècniques 
que aconseguiran que la teva empresa, els teus serveis i els 
teus productes s’expressin a un nou nivell. Un nivell emocio-
nant, impactant i rigorós. 
  

Usa l’atractiu visual com a avantatge estratègic. 
Fem destacar als nostres clients gràcies a missatges i 
gràfics publicitaris de qualitat.

• Campanyes de publicitat

• Anuncis per a mitjans 

impresos i digitals

• Disseny per e-mailings

• Cartelleria

• Postals, díptics, tríptics i fullets personalitzats

• Lones, rètols, tòtems, banderoles

http://www.periferia.cat/2014/cookiebox/
http://www.periferia.cat/2014/contra-violencia-genere/
http://www.periferia.cat/2014/cookiebox/
http://www.periferia.cat/2014/contra-violencia-genere/


Periferia Web

Webs efectives que ajuden a créixer el teu 
negoci. Creem websites excel·lents en disseny, 
usabilitat i continguts.

BCS: webs multi-marca per acció internacional

Indigo Grup: connectant un negoci a la xarxa

Com entenem la creació d’una web?

Un website és una peça clau en l’estratègia comercial de 
l’empresa, no només en l’àmbit digital. Avui en dia és el cor de 
l’acció promocional i comercial per a la majoria d’empreses de 
tots els sectors.

A Periferia creem webs que ajuden al creixement dels nostres 
clients, elaborant veritables eines de relació comercial i generant 
una reputació digital de primer nivell, sempre amb l’objectiu 
d’un excel·lent posicionament or-gànic als cercadors.

• Planificació de continguts

• Disseny web

• Programació i desenvolupament

• Test d’usabilitat

• Creació i configuració de gestors de 

contingut

• Edició de continguts web

• Consultoria SEO

http://www.periferia.cat/bcs-website-conjunt-de-webs-multi-marca/
http://www.periferia.cat/2014/indigo-grup-cat/
http://www.periferia.cat/bcs-website-conjunt-de-webs-multi-marca/
http://www.periferia.cat/2014/indigo-grup-cat/


Periferia Apps

Els teus clients són “mobile”. T’ajudem al fet 
que el teu negoci també ho sigui. Dissenyem 
aplicacions mòbils personalitzades i impactants.

RankRunner: una app per runners

Unlocked!: videojoc de primera divisió mobile

Com entenem el disseny d’aplicacions?

Smartphones i tauletes són elements essencials en el nou 
ecosistema de la comunicació. Les marques i empreses que 
desitgen tenir una connexió constant amb els seus clients ac-
tuals i potencials saben l’important que és aportar valor des 
dels nous dispositius, sigui des d’un vessant tècnic (apps ti-
pus eina), lúdic (jocs i promocions) o informatiu.

A Perifèria desenvolupem apps de tot tipus, des de senzilles 
eines promocionals a veritables xarxes socials amb funcions 
sofisticades, sempre amb acabats excel·lents i un sòlid des-
envolupament. 

• Creativitat per apps a escala 

funcional i visual

• Disseny d’interfícies

• Desenvolupament (nadiu i multiplataforma)

• Tests d’usabilitat

http://www.periferia.cat/rankrunnerapp/
http://www.periferia.cat/unlocked-cat/
http://www.periferia.cat/rankrunnerapp/
http://www.periferia.cat/unlocked-cat/


Periferia Video

El format millor valorat, ara a l’abast del teu 
negoci. Creem peces audiovisuals memorables que 
eleven la percepció de valor del teu projecte.

MMM: mostrant el potencial real d’empresa

RankRunner: un vídeo per competir amb força 

Com creem els nostres vídeos?

El format audiovisual és el rei a la Xarxa. Els usuaris ho valoren 
pel seu caràcter atractiu i immediat. En alguns sectors ja és 
un format indispensable i les tendències apunten al fet que a 
mitjà termini serà el format clau per a la comunicació global en 
Internet.

A Periferia realitzem vídeos d’alta qualitat creativa i tècnica. 
Ens encarreguem de tot: captem el que vols explicar, creem 
un guió aplicant les nostres millors idees, gravem, dirigim, pro-
duïm i et lliurem peces audiovisuals que elevaran el valor de la 
teva marca i empresa a cotes que et sorprendran.

• Vídeos corporatius

• Espots publicitaris i 

promocionals

• Vídeos de producte/servei

• Vídeos d’esdeveniments

http://www.periferia.cat/2014/mmm-video-cat/
http://www.periferia.cat/2014/rankrunner-video-cat/
http://www.periferia.cat/2014/mmm-video-cat/


Periferia Photo

Productes i serveis professionals necessiten 
imatges professionals. Serveis fotogràfics àgils, 
versàtils i creatius.

FEBE: Fotografia on the rocks

Auxicolor: Fotografies corporatives

Com entenem els serveis fotogràfics?

En un món on tots disposem d’avançades càmeres en els nostres 
mòbils, la diferència entre una simple foto i una imatge professio-
nal és cada vegada més evident. 

El nostre equip compta amb una àmplia experiència en dife-
rents tipologies de fotografia per a empreses i marques. Dis-
posem d’equips fotogràfics i d’il·luminació d’última generació. 
I a tot això sumem el factor creatiu, marca de la casa, i una 
detallada planificació, perquè cada foto valgui, de debò, més 
que mil paraules.

• Fotografia de productes i 

serveis

• Fotografia publicitària i 

promocional

• Fotografia d’esdeveniments

http://www.periferia.cat/febe/
http://www.periferia.cat/2014/auxicolor-fotografies/
http://www.periferia.cat/febe/
http://www.periferia.cat/2014/auxicolor-fotografies/


Periferia Marketing

Aconsegueix visibilitat i una excel·lent reputació 
a la xarxa social. Creem continguts atractius que 
sedueixen als teus clients potencials.

Gradhermetic: augmentant la reputació digital

LAMP: acció digital B2B

Com creem i usem els continguts digitals?

Disposar d’un bon website, blog o perfils a les xarxes socials 
és només el primer pas en la comunicació digital. Per treu-
re veritable partit a la presència digital de la teva marca a la 
xarxa, necessites continguts atractius i un pla que asseguri el 
ritme de publicació.

A Periferia vam ser pioners oferint serveis de màrqueting de 
continguts als nostres clients, ajudant-los a consolidar una 
bona reputació on-line, un factor que contribueix cada vegada 
més a l’expansió de negoci i a una excel·lent atenció al client.

• Copy publicitari (anuncis, 

publicacions, guions...)

• Consultoria sobre reputació i 

visibilitat on-line

• Planificació i redacció de continguts per a 

websites, xarxes socials, blogs, e-mailings i 

notes de premsa.

http://www.periferia.cat/2014/gradhermetic-cat
http://www.periferia.cat/lamp-lighting-social-media/
http://www.periferia.cat/2014/gradhermetic-cat
http://www.periferia.cat/lamp-lighting-social-media/


Play

Busques un impacte èpic sobre els teus 
clients? Fes-los jugar. Creem jocs i video-
jocs que diverteixen, estimulen i sedueixen 
a usuaris i empreses.

• Conceptualització de video-jocs

• Art i disseny per a video-jocs

• Mecàniques de gamificació

• Desenvolupament natiu i multiplataforma 

(IOS, Android)

• Test i implementació en tendes digitals (App 

Store, Google Play)

Editorial

Els teus llibres, catàlegs i revistes 
més atractius i accessibles que mai.  
Dissenyem, maquetem i gestionem les teves 
publicacions impreses i on-line.

• Disseny i impressió de catàlegs

• Disseny i desenvolupament de 

catàlegs on-line

• Disseny i maquetació de llibres i revistes on-line i 

impreses

• Gestions de publicació en botigues digitals: Amazon, 

iBookstore, AppStore, GooglePlay

Print

Vols els millors resultats en les teves 
comunicacions impreses? Som experts en 
impressió ofset i digital des de fa 25 anys. 
Deixa-ho a les nostres mans.

• Impressió offset i digital 

d’elements promocionals

• Impressió offset i digital de 

catàlegs i publicacions

• Impressió offset i digital de papereria corporativa

• Retolació



Contacte

Periferia Creative, S.L.
Rambla d’Ègara 235, 5º C
08224 Terrassa (Barcelona)
T 937 881 941

E info@periferia.cat
Tw @periferiadesign
Fb facebook.com/periferiacreative
Yt bit.ly/periferia-video

www.periferia.cat
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Agència de comunicació digital
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mailto:info%40periferia.cat?subject=Hola%21
https://twitter.com/Periferiadesign
http://facebook.com/periferiacreative 
bit.ly/periferia-video
http://www.periferia.cat

