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Serveis a les empreses

[1]

El COAC ofereix a les companyies un ampli ventall de serveis per donar resposta a les
seves necessitats de comunicació i màrqueting.
Són moltes les empreses que des de fa temps mantenen una estreta col·laboració amb el
Col·legi, mitjançant la qual han pogut comptar amb solucions i eines per millorar la difusió
dels seus productes o serveis, augmentar la imatge de la seva marca entre els
arquitectes, el conjunt del sector i la societat i, en definitiva, aconseguir una relació més
directa, fluïda i estable amb els professionals.

Què necessites? En parlem.
Departament de Relacions Corporatives i Màrqueting
Plaça Nova, 5 - 7a planta
08002 Barcelona
93 306 78 14
rrcc@coac.cat [2]

LLOGUER D'ESPAIS
El Col·legi d?Arquitectes de Catalunya lloga els seus espais, tant a Barcelona com a la
resta del territori català. Són espais ubicats al bell mig de cada ciutat, amb personalitat,
versàtils i adequats per a qualsevol tipus d'acte.
Lloga el teu espai [3]

SOM ACTUALITAT
El COAC, amb l'objectiu de potenciar les relacions entre els professionals i les empreses

del sector, ofereix un ventall de serveis a les empreses per tal que puguin satisfer les
seves necessitats de comunicació i màrqueting.
Dona't a conèixer [4]

SOM CULTURA
El mecenatge s?ha consolidat com una alternativa per a les empreses que volen vincularse a projectes d'alt valor cultural. El COAC n'ofereix a aquelles empreses que tinguin el
mecenatge com a línia estratègica de posicionament.
Participa-hi [5]

SOM FORMACIÓ
Amb l'objectiu d'adequar-nos a les necessitats de les empreses del sector, col·laborem
amb empreses, institucions i administracions oferint serveis personalitzats de promoció i
difusió:formació in-company, organització de premis, etc.
Informa't [6]
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