
ContacteDades bàsiques

Forma Jurídica

Xarxa a la qual pertany

Altres xarxes:

Nom jurídic: 

NIF/CIF: Nº socis:

Data de constitució: Nº treballadors:

CNAE Principal: Tercer Sector Social:

Web entitat 

Xarxes socials: 

Carrer: 

Municipi: Codi postal: 

Comarca: Província:

Coordenades: Telèfon:

Correu electrònic:

Persona de contacte: 

G146NCTC-225-00

Si No

Activitat econòmica

Innovació en l’activitat.

Desenvolupament territorial.

Internacionalització.

Col·laboració i intercooperació.

Gestió i organització interna.

Transformació en cooperativa.

Impacte:

Social

Cultural

Mediambiental

Altres:

Facturació anual: 

Nom del sector d’activitat: 

Descripció de l’activitat:

Àmbit geogràfic: 

% dones dins de la l’organització:     % dones en càrrecs directius:

Sinopsis de l’activitat / 800 caracters max.

Àmbits de Bones Pràctiques:


	3r sector social si 4: S’
	3r sector social no 4: Off
	nom juridic 4: KONEXIONA MARKETING SERVICES SCCL
	asltres xarxes 4: XES I PAMAPAM
	web entitat 4: https://konexiona.com
	CIF/NIF 20: F-66750878
	CIF/NIF 21: El Maresme
	CIF/NIF 22: 
	CIF/NIF 23: Yolanda Muñoz 
	CIF/NIF 24: +34 937 42 72 71
	municipi 4: Montgat 
	twitter 4: https://twitter.com/Konexiona_com
	nºsocis 28: 3
	nºsocis 29: Barcelona
	nºsocis 30: 08390 
	facebook 4: https://www.facebook.com/Konexiona/?fref=ts
	nºsocis 31: 0
	nºsocis 32: 1/4/2016
	instagram 4: https://www.instagram.com/konexiona/
	nºsocis 33: 7021
	carrer 4: Rambla Turó  08390 Montgat (Barcelona)
	nºsocis 34: info@konexiona.com
	nom comercial 4: Konexiona
	Forma jurídica 4: [Cooperativa de treball associat]
	xarxa 4: [Fed. Coop. de Treball]
	descrició de l'activitat 4: Realitzem plans de comunicació omnicanal, plans de màrqueting i produïm esdeveniments corporatius, donant la solució integral a les entitats en temes de branding empresarial amb valors socials.
	ambit geografic 4: Catalunya
	%dones organitzacio: 100
	facturció anual 4: 86.000€
	sinopsis 4: Som Konexiona, cooperativa de treball associat impulsada per dones, especialitzada en màrqueting de valors, comunicació conscient i esdeveniments d'impacte social positiu.Treballem el desenvolupament de la marca de manera global (360°), analitzem el perfil dels teus usuaris/clients potencials, ens adaptem al teu sector, transmetem la filosofia i valors de la teva organització per a comunicar la teva essència i generar més oportunitats donar servei a la societat amb la teva proposta de valor.Cada entitat és única. Per això treballem l'estratègia per a visibilitzar i potenciar l'estil d'aquesta, fomentem la diferenciació i l'originalitat amb un enfocament responsable i humà. Creem relacions basades en la confiança, sent una extensió més dels seus equips.Amplifiquen a l'abast de la teva marca!
	sector activitat 4: [Comunicació]
	innovacio de l'activitat 4: Off
	desenvolupament territorial 4: Off
	internacionalització 4: Off
	col·laboració i intercooperació 4: S’
	gestio i organitzacio interna 4: S’
	transformació en cooperativa 4: S’
	impacte social 4: S’
	impacte cultural 4: Off
	impacte mediambiental 4: S’
	altres 4: S’
	bbpp altres 8: impulsem en els nostres serveis la responsabilitat social corporativa a través de treballar amb entitats de l'economia social que vetllen per la inserció de persones en risc d'exclusió social i la gestió responsable dels recursos necessaris per a realitzar els serveis de comunicació, màrqueting, esdeveniments i motivació d'equips.
	%dones directius: 100


