EL COL·LEGI OFICIAL DE
VETERINARIS DE LLEIDA

LI OFEREIX

Una sala dactes equipada amb capacitat per a més
de 50 persones. Disposem dun projector, d'una
pantalla i dordinador portàtil. També dun sistema
de megafonia amb un micròfon de mà i dos de
corbata.
Un ampli servei de promoció previ a lacte, jornada
o xerrada. Lactivitat sanunciarà a través dels diferents
canals oficials del COVLL, com són newsletters a tots
els col·legiats, pàgina web (www.covll.cat) o facebook
oficial.
Enllaç / link a la web oficial. A més de la informació,
podem posar un enllaç a la web oficial del COVLL amb
la informació completa de la xerrada, ja sigui en format
word, pdf, power point i, si en disposeu, a través dun
link directe a la vostra web.

Assistència tècnica i personal per part del responsable
de comunicació del COVLL des de larribada al Col·legi
fins a la sortida per ajudar a preparar la xerrada,
condicionar la sala, repartir el material promocional,
etc.
Un servei de premsa, tant previ com posterior, a
lactivitat. Farem una nota de premsa anunciant la
jornada a tots els mitjans de comunicació de Lleida
i el dia després es farà un nou comunicat amb un
breu resum i dues fotografies que també es passaran
als mitjans. Aquestes notes es posaran, també, en el
format adient, a la web del COVLL i al seu facebook.
Dues pàgines a la Revista Oficial del COVLL on hi
sortirà una ressenya de la jornada, les fotografies i
un petit resum més tècnic, que sempre es demanarà
als ponents. La revista és trimestral, surt en paper
coutxé i arriba gratuïtament a tots els gairebé 500
col·legiats, patrocinadors i institucions.
Servei fotogràfic personalitzat i gratuït per part del
responsable de comunicació que farà fotografies de
tot lacte. Se cediran les fotos (entre 10 i 15) i tots els
seu drets per tal que sen faci lús editorial que es
desitgi. Les imatges seran enviades per correu
electrònic al dia següent de la xerrada en format jpg.

Un anunci a la Revista. Lempresa també disposarà,
dins del reportatge que es farà a la revista, dun espai
per posar un anunci de lempresa o del producte que
vulgui promocionar.
Servei gratuït de pàrquing. En cas de desplaçar-se
amb cotxe particular podreu disposar de forma
gratuïta del Pàrquing BeguiPark, situat a poc més de
100 metres del Col·legi de Veterinaris.

El preu de tots aquests serveis és de
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EL CÀTERING
Pel que fa al servei de càtering, el Col·legi té relació amb tres establiments diferents de plena confiança que
posarem a la seva disposició. El preu variarà en funció del menú escollit tenim dos preus/menú de cada
empresa- i del número de persones. Serà el mateix Col·legi lencarregat de fer la comanda que vostè hagi
escollit.
Disposem de dues sales annexes per poder-hi fer una pausa-cafè o un aperitiu o còctel i també duna zona
de bar. La beguda també la facilita el Col·legi i sinclou en el preu final del càtering.

