
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 5: Off
	3r sector social no 5: No
	nom juridic 5: La Page Original sl
	asltres xarxes 5: Club E-mas
	web entitat 5: lapageoriginal.com/ca/ 
	CIF/NIF 25: B61119681
	CIF/NIF 26: Barcelonès
	CIF/NIF 27: 41.447454, 2.249653
	CIF/NIF 28: Sonia Martínez Ruzafa
	CIF/NIF 29: 933 89 47 59
	municipi 5: Badalona
	twitter 5: https://twitter.com/lapageoriginal
	nºsocis 35: 2
	nºsocis 36: Barcelona
	nºsocis 37: 08911 
	facebook 5: https://www.facebook.com/estudiolapage 
	nºsocis 38: 3
	nºsocis 39: 1996
	instagram 5: https://www.instagram.com/LaPageOriginal
	nºsocis 40: 7410 
	carrer 5: Carrer de Santa Anna, 16
	nºsocis 41: estudio@lapageoriginal.com
	nom comercial 5: La Page Original
	descrició de l'activitat 5: Estudi de comunicació gràfica social i ambientalmente responsable
	ambit geografic 5: Catalunya
	%dones organitzacio 1: 33%
	facturció anual 5: 170000 euros
	sinopsis 5: La PAGE Original, és un estudi que té com a eix vertebral de la seva política professional la ecoresponsabilidad amb una estratègia que reivindica el disseny gràfic com una disciplina per impulsar una economia verda i un creixement més sostenible.El nostre objectiu és ajudar a millorar la imatge de "marca" dels nostres clients amb una comunicació coherent basada en els mateixos criteris socials i ambientals d'aquelles organitzacions involucrades en serveis i productes més sostenibles.Reivindicar el nostre espai en la cadena de valor d'aquestes organitzacions.
	innovacio de l'activitat 5: Off
	desenvolupament territorial 5: Off
	internacionalització 5: Off
	col·laboració i intercooperació 5: S�
	gestio i organitzacio interna 5: Off
	transformació en cooperativa 5: Off
	impacte social 5: S�
	impacte cultural 5: Off
	impacte mediambiental 5: S�
	altres 5: Off
	bbpp altres 9: 
	%dones directius 1: 50%
	xarxa a la qual pertany: Xarxa d´economia Solidaria
	forma juridica: Sl
	nom sector activitat: Comunicació y disseny gràfic


