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Bona comunicació per bones marques 
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Marc Juan Comunicación neix amb l	objectiu d	ajudar a les marques  
a trobar el seu espai dins del camp de la comunicació, sense que això  
representi una gran despesa ni sigui considerat una pèrdua de diners:  
és una inversió. 
 
La passió que sent per el món de la moda el seu creador, Marc Juan,  
ve des de la infantesa. Per ell, la moda sempre ha estat tant un  
element clau de comunicació com un mitjà per la pròpia expressió; un  
diáleg entre el qui és un mateix i el qui vol ser. La moda genera  
aquesta conversa bidireccional i les marques contribueixen a mostrar  
els valors que les persones volen transmetre, depenent del estat  
d	ánim, lloc o ocasió a la que es tinguin que encarar en cada moment  
de les seves vides. 

Qui 
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Què 
L	objectiu de posicionar les maques i els seus valors es pot realitzar  
mitjançant diferents eines de comunicació: 

- Gabinet de premsa 
- Showroom intern 
- Comunicació 2.0 
- Accions opcionals 
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Com 
- Gabinet de premsa: 
•  Creació del dossier de premsa i el seu packaging d	enviament. 
•  Creació del CD de temporada amb imatges de campanya siluetejades  

en blanc i/o amb model. 
•  Creació d	un planning d	accions per un període de sis mesos. 
•  Enviament de notes de premsa temàtiques. 
•  Enviament d imatges per shoppings, bodegons o bazars. 
•  Seguiment telefònic a estilistes, periodistes i editores de moda. 
•  Clipping (recopilació de les aparicions a premsa). 
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- Showroom intern: 
•  Cessió i enviament de producte per premsa, blogs, series i  

publicitat. 
•  Presentacions de producte personalitzades. 
•  Convocatòries de premsa. 
•  Creació d	outlets de premsa i d	outlets VIP. 
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- Comunicación 2.0: 
•  Creació o actualització de xarxes socials: 

•  Actualització de la página web. 

-  Flickr 
-  Youtube 
-  Vimeo 
-  Vevo 
-  Tuenti 

-  Facebook 
-  Twitter 
-  Instagram 
-  Pinterest 
-  LinkedIn 
-  Otras plataformas 2.0 
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- Accions opcionals: 

•  Comunicació interna per marques. 
•  Gestió de mitjans de publicitat. 
•  Estudi i anàlisi de la competència. 
•  Cursos de formació per treballadors. 
•  Desfilades a televisió. 
•  Accions de patrocini, mecenatge, col·laboració i esponsorització. 
•  Anàlisi de tendències. 
•  Etc. 
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•  Revistes semanals, mensuals, trimestrals i anuals. 
•  Revistes de moda, societat, tendències i bellesa. 
•  Revistes temàtiques especialitzades: joies, calçat, bolsos, etc. 
•  Diaris, suplements dominicals i suplements especialitzats. 
•  Agències de premsa, actors, actrius i celebrities. 
•  Productores de cinema, televisió, series, programes i publicitat. 
•  Blogs i webs de moda. 
•  Fires de moda. 
•  Guies d	oci i ràdios. 
•  Catifes vermelles, esdeveniments i premières. 
•  Periodistes, dissenyadors, estilistes, fotògrafs i maquilladores. 
•  Showrooms, gabinets de premsa, escoles de diseny i  associacions  

del sector de la comunicació, del cinema, etc. 

Marc Juan Comunicación disposa de més de 29.000  
contactes que s	actualitzen de forma continuada.  
S	organitzen de la següent manera:
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On 
Marc Juan Comunicación es troba ubicat en un showroom cèntric de  
Barcelona, dissenyat per l’exhibició de les col·leccions de les diferents  
marques i preparat per cites amb clients, estilistes i periodistes del  
sector. Showroom C/ Parlament, 50, 2º 1ª, 08015 Barcelona 
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Per qui 

•  Marques sense departament de comunicació intern. 
•  Marques  amb  departament  de  comunicació  intern  que  volen  un  

reforç en algun canal concret. 
•  Marques sense grans pressupostos de publicitat interessades en  

aparèixer a mitjans de comunicació sense ser anunciants. 
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Casos d	èxit 
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1_ Anàlisi de tendències per 
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2_ Clipping off-line de 
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Desfilada de la marca de llenceria CHANTELLE en  
el programa Qué tiempo tan feliz de Telecinco  
amb la col·laboració de mitges 

3_ 
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Cessió de mitges per presentadores, actrius i  
cantants a Antena 3, Telecinco, TVE, La 2, TV3,  
Telemadrid i Paramount Comedy de 

4_ 

Cine de barrio La mañana de la 1 El programa de  
Ana Rosa 

Els matins de  
TV3 

¡Qué tiempo tan  
feliz!' 
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La mañana  
de la 1 

La mañana  
de la 1 

El número 1 Merche La mañana  
de la 1 
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Els matins  
de TV3 

Els matins  
de TV3 

Las noticias  
de la mañana 

Els matins  
de TV3 

Las noticias  
de la mañana 

Las noticias  
de las 3 
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Chic - Cas La que se  
avecina 

El secreto  
de Puente  
Viejo 

Stamos okupa2  Luna, el misterio 
de Calenda 

KMM 



Confidencias V Gala de los  
premios Gaudí 

Para todos  
la 2 

El tiempo Buenos días  
Madrid 



Tenemos que  
hablar 

El secreto de  
Puente Viejo 

Por arte de  
magia 

Roko Els matins  
de TV3 
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5_ Clipping off-line de 



23 

Desfilada de la marca de núvies ROSA CLARÁ a  
la Barcelona Bridal Week amb la col·laboració de  
joies 

6_ 
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7_Clipping on-line de 
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Els matins de TV3 

Cessió de joies per presentadores i actrius a pre-  
mières de cinema, TV3 i La 2 de 

Pa Negre  Gent de paraula  59 segons 

Somos cortos Para todos la 2 

8_ 
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9_ Col·laboració amb la revista WOMAN: per la  
compra de cada exemplar, s	incloïa el regal d	un  
collaret de 
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10_Clipping off-line de 
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11_ Clipping on-line de 
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12_Sorteigs a blogs i webs de bolsos 
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Cesió de prendes per a presentadores i actrius  
d	Antena 3, Telecinco, TVE, TV3, VEO TV i  
BTV de 

El internado Pelotas 

13_ 
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Hospital central 

7 noticias 

Ventdelplà 
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7 noticias 

Infomatí Connexió Barcelona 
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Marc Juan va començar a treballar en el sector fa sis anys, al  
concloure els seus estudis de Moda, Comunicació i Marketing al  
Istituto Europeo di Design, adquirint experiència a través de vàries  
funcions i responsabilitats professionals: responsable de botiga on-line,  
responsable de departament de ventes d’área infantil i assistent del  
departament de marketing per un portal business to business de moda,  
retail, diseny i anàlisi de consum. 

 
Després d	haver completat aquestes funcions i havent adquirit les  
competències que li van aportar cadascuna d	aquestes experiències,  
va entrar en contacte amb l	àrea de la comunicación de moda, ara ja  
fa cuatre anys, i va descobrir llavors la seva passió per ajudar a les  
marques a tenir més presència en els mitjans a través de diferents  
canals: 

CV 
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-  Revistes 
-  Editorials 
-  Pàgines web 
-  Blogs 
-  Anuncis de televisió 

-  Series 
-  Desfilades 
-  Pel·lícules 
-  Programes 
-  Etc 

Durant tot aquest temps, ha treballat per varies marques aconseguint  
posicionar-les en el mercat de manera que el seu públic pogués captar  
plenament tots els seus valors i de forma personalitzada. 

 
Per una altra banda, en el desenvolupament de la seva vida, ha  

impartit classes en el Istituto Europeo di Design. Més concretament, ha  
dirigit l	assignatura Decisiones de Comunicación en el curs trienal de  
marketing de moda. 



37 

Gràcies a les seves anteriors experiències laborals —  
vinculades al sector turístic— domina 5 idiomes:  
castellà i català, com llengües natives, anglès i francès,  
a nivell bilingüe, i rus amb una competència mitjana-  
alta. També té algunes nocions d’alemany i japonès. 
 
Tot això fa que la experiència de comunicació i difusió de marca sigui  
possible a nivell nacional en una primera fase, i a nivell internacional  
en un segon moment. 
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Si està interessat en que ens reunim per ampliar aquesta o altres  
informacions o per analitzar les necessitats concretes de la seva  
empresa i definir com Marc Juan Comunicación pot ser-li útil per els  
seus objectius, si us plau,  contacti	ns a través del e-mail  
info@marcjuancomunicaion.com, del telèfon 626 66 44 82 o de la  
nostra web www.marcjuancomunicacion.com 

Moltes gràcies  

Marc Juan 

Contacte 


