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Qui som? 
● BIOBIZ Strategy & 

Communication és una 
consultora de comunicació 
i màrqueting digital, 
especialitzada en serveis 
per a startups i entitats 
non-profit del sector de les 
ciències de la vida i de la 
salut. 

● També treballem en 
projectes singulars per a 
empreses consolidades i 
institucions públiques. 
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● BIOBIZ S&C és una 
empresa creada per 
Adela Farré, que 
compta amb una 
dilatada trajectòria com 
a DirCom en entitats 
públiques i privades.  

● Gestió de marca i reputació corporativa, 
estratègia digital, publicitat, relació amb mitjans 
i organització d’esdeveniments són algunes 
de les tasques clau que ha desenvolupat al 
Parc Científic de Barcelona, a Biocat i a 
Oxfam Intermon, entre altres entitats. 
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Què fem? 
● Som experts en dissenyar i implementar estratègies 

exitoses de comunicació i màrqueting per a 
impulsar la innovació. Fem que les empreses i les 
organitzacions atenyin els seus objectius i 
estableixin relacions profitoses amb els seus 
stakeholders i els seus públics. 
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“How we ultimately communicate our ideas −both to 
clients and to end users− is 90 percent of the job.” 

Michael Winnick, Partner, Gravit Tank 
 

Font: Kevin Erwin, Communicating The New 
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Què oferim? 
Proximitat 
Entenem el teu projecte, sabem què necessites i 
t’acompanyem en la consecució dels teus objectius 

Innovació 
Igual que a tu, ens entusiasma obrir camí, anar per davant de la 
resta, trobar noves solucions als vells problemes i als nous 
reptes 

Coneixement 
Especialistes en ciències de la vida i de la salut, coneixem en 
profunditat el sector biotec nacional i internacional, i hi sumem una 
dilatada experiència de treball amb entitats solidàries i non-profit. 
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Què oferim? 
Professionalitat 
És tant important el què com el com. Els nostres actius són la 
qualificació tècnica, la qualitat i una llarga trajectòria en gestió 
de projectes de complexitat i dimensions diverses. 

Comunicació a la teva mida 
Siguis una startup, una entitat non-profit, una empresa consolidada 
o una gran institució, dissenyem el projecte que necessites i en 
dirigim la implementació, amb equips interns i externs. 
 
Resolució 
We make it happen! Ens comprometem amb el teu projecte i el 
portem fins al final amb eficàcia i promptitud. 
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Navegar la complexitat 
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Navegar la complexitat 
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Una bona estratègia de 
comunicació és l’eina 
imprescindible per navegar amb 
bon rumb en el complex 
ecosistema de relacions amb els 
públics i stakeholders clau per a 
l’èxit del teu projecte. 
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Serveis 
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Planificació i direcció 
estratègica 

Creació de continguts 

Estratègia digital 

Organització i direcció 
d’esdeveniments 

Relació amb mitjans 

•Quan una organització no pot comptar amb un DirCom a 
temps complet, l’outsourcing esdevé l’opció òptima. Serem 
part del teu equip i farem nostre el teu projecte. 

•És clau trobar el missatge just per fer arribar la teva proposta 
de valor als teus públics. 
•Expliquem la teva història adaptada a tots els formats: web, 

fulletons, memòries, informes... 

•Web corporativa, webs de productes, landing pages... 
Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Google+, Pinterest...  
Emailings, newslewtters, blogs... 
•Dissenyem i executem el què, el quan i el com 

•Conferències, seminaris, taules rodones, cursos... La clau de 
l’èxit és tenir ben definits els objectius i l’audiència , i una 
bona planificació que no descuidi cap detall, des del 
concepte a la tècnica. 

•Notes i rodes de premsa, articles d’opinió, gestió 
d’entrevistes  i reportatges, atenció personalitzada als 
periodistes... Serem el teu gabinet de premsa i tindrem cura 
que el teu missatge arribi clar i entenedor a la societat . 
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BIOBIZ Strategy & Communications 

Adela Farré 

afarre@biobiz-communications.com 

(34) 626 992 057 

biobiz-communications.com 
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