
Comunicació – Creativitat - Producció



Joan Domènech - CEO

« Pensem les idees, desenvolupem les estratègies i 
produïm els continguts. Tot en un sol espai i un sol telèfon »
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BOXCOM
El teu departament de comunicació integrat

Som una agència multidisciplinar de comunicació estratègica que ofereix serveis de màrqueting i branding:

tenim bones idees i creem marca.

En l’àmbit online, estem preparats per a dissenyar, programar i crear webs, gestionar xarxes socials i potenciar

les marques mitjançant diferents estratègies de màrqueting online.

Tot això sense oblidar que portem més de 25 anys en el sector i que seguim oferint un tracte directe i màxima

professionalitat en cada acció que desenvolupem.
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SOM DIFERENTS
Som una agència amb la producció integrada

Tenim la capacitat i els mitjans per assumir totes les etapes

d’un projecte sense intermediaris: creativitat, disseny gràfic,

fotografia, producció audiovisual, interactivitat, arquitectura

web, continguts, community management.

La nostra tipologia de client i el servei que oferim ens obliga a

estar al dia en les noves tecnologies. Per això, el nostre equip

està sempre buscant noves idees i les eines tecnològiques més

avançades per proporcionar la solució òptima en cada situació.
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QUE FEM ?
PENSEM

A Boxcom agencia de 

comunicació, donem les 

solucions  perquè les 

empreses  arribin als seus 

objectius.

Som el partner ideal si es 

vol proximitat, solucions i 

rapidesa entre l’empresa, 

l’agència i els projectes.

ESTRATÈGIA

La clau sempre és  trobar la 

manera d’arribar a l’objectiu 

marcat per l’empresa. Per 

trobar els camins i les 

solucions és necessari un 

treball d’equip, ja que 

construir l’estratègia, avui dia 

ja no depèn només d’una 

part de l’agencia, sinó de tot 

l’equip humà que hi treballa.

CREATIVITAT

Portem pensant i produint 

des de 1993, hem treballat i 

treballem per sectors molt 

diversos que ens ha permès 

tenir uns coneixements i una 

experiència molt amplia. 

Gràcies a aquesta experiència 

i diversitat podem obrir els 

ulls a noves idees i solucions.

EXECUCIÓ

Segurament és un dels 

punts que més identifica 

l’agència. El fet de produir 

internament tots els 

continguts dona una 

diferenciació molt 

important.
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PRODUÏM
INTERNAMENT

• Audiovisuals

• Social Media

• Programes TV

• Disseny gràfic

• Web

• Fotografia

• Noves tecnologies
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Produïm tot tipus de contingut 

audiovisual. Tots els processos es realitzen 

internament ja que som una agencia 

amb la producció integrada, (equip humà, 

tècnic i plató). No ens limitem a produir 

un vídeo, sinó que desenvolupem la idea 

creativa ideal per arribar als objectius del 

client. Entre els nostres clients també 

podem destacar: Mesoestetic, Quantum 

Aesthetics i Esthederm entre altres.

PRODUCCIÓ 
AUDIOVISUAL

https://boxcom.es/projecte/lacer/
https://boxcom.es/projecte/lacer/
https://vimeo.com/manage/videos/365254812
https://vimeo.com/manage/videos/365254812
https://boxcom.es/projecte/video-corporatiu-mwc/
https://boxcom.es/projecte/video-corporatiu-mwc/
https://boxcom.es/projecte/igualada-fashion-lab-by-fagepi/
https://boxcom.es/projecte/igualada-fashion-lab-by-fagepi/
https://boxcom.es/projecte/ampliacio-headquarter/
https://boxcom.es/projecte/ampliacio-headquarter/
https://vimeo.com/manage/videos/476807018
https://vimeo.com/manage/videos/476807018


Assessorament, creació de 

continguts, disseny de 

publicacions, promoció  i 

seguiment del dia a dia de les 

xarxes socials. Tot això i molt més 

en el departament de xarxes 

socials. Alguns dels nostres 

clients: Primeras Marcas, Spar

Española, Fibracat TV, Grup 

Meritem (Paellador), Punto 

Blanco i David Valls, entre altres.
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SOCIAL 
MEDIA

https://www.instagram.com/spar_espanola/
https://www.instagram.com/spar_espanola/
https://www.instagram.com/fibracattv/
https://www.instagram.com/fibracattv/
https://www.instagram.com/diprimsaoficial/
https://www.instagram.com/diprimsaoficial/


Programes com Globus sonda per a TV3 o 

Connectades i Enginy invisible per Fibracat

TV, demostren la qualitat i professionalitat 

de l’agencia de comunicació Boxcom. 

Pensem els millors continguts, creem 

material de qualitat i sobretot marquem la 

diferència.
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PROGRAMES 
TV

https://boxcom.es/globus-sonda/
https://boxcom.es/globus-sonda/
https://www.fibracattv.cat/a-la-carta/connectades/connectades-judit-masco/?video-y=uuNf4vRL12k&video-name=Judit%20Masc%C3%B3
https://www.fibracattv.cat/a-la-carta/connectades/connectades-judit-masco/?video-y=uuNf4vRL12k&video-name=Judit%20Masc%C3%B3
https://www.fibracattv.cat/a-la-carta/enginyinvisible-fibracattv/enginy-tren/?video-y=AgDi80pqFho&video-name=Cap.%2022%20%20Especial%20%20Museu%20%20del%20%20Ferrocarril%20.%20Olive%20Denis
https://www.fibracattv.cat/a-la-carta/enginyinvisible-fibracattv/enginy-tren/?video-y=AgDi80pqFho&video-name=Cap.%2022%20%20Especial%20%20Museu%20%20del%20%20Ferrocarril%20.%20Olive%20Denis
https://boxcom.es/globus-sonda/
https://boxcom.es/globus-sonda/
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WEB
Disseny web, programació, SEO i SEM. Si el que necessites és

una pàgina web o una actualització de la existent aquesta és

la teva solució, dissenyem la web adaptada a cada tipus

d’activitat I a les necessitats de cada client.

https://www.diprimsa.es/
https://www.diprimsa.es/
https://es.borges.es/
https://es.borges.es/
https://chefmunne.com/
https://chefmunne.com/
https://www.utilcell.es/
https://www.utilcell.es/
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FOTOGRAFIA
Producte i Industrial

FOTOGRAFIA

https://boxcom.es/projecte/fotografia-de-producte-campanya-de-nadal/
https://boxcom.es/projecte/fotografia-de-producte-campanya-de-nadal/
https://boxcom.es/projecte/fotografies-de-producte-i-desdeveniment/
https://boxcom.es/projecte/fotografies-de-producte-i-desdeveniment/
https://boxcom.es/projecte/fotografia-producte/
https://boxcom.es/projecte/fotografia-producte/
https://boxcom.es/projecte/inibsa/
https://boxcom.es/projecte/inibsa/
https://boxcom.es/projecte/fotografia-de-producte-2/
https://boxcom.es/projecte/fotografia-de-producte-2/


NOVES 
TECNOLOGIES

Coneixem i treballem amb les noves eines

tecnològiques com Hologrames, realitat

virtual, projectes de 360º, mapping o

streamings i videoconferències, la solució

ideal per presentacions de producte i

accions d’Street Marketing.

No es tracta de produir nous tipus de

continguts, sinó trobar el moment i el lloc

adequat per la seva utilització.
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https://vimeo.com/176731292
https://vimeo.com/176731292
https://vimeo.com/189158222
https://vimeo.com/189158222
https://vimeo.com/207781750
https://vimeo.com/207781750


Comunicació – Creativitat - Producció

C/ Joan llimona, 1
Igualada - Barcelona 938 036 107
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