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Qui som?
Agència de Màrketing Digital amb
més de 20 anys d’experiència en
projectes digitals. Fans de l’esport
i de la vida saludable.

Per a més informació visiteu:
www.comblue.cat

Presentació
+20 anys d’experiència
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Objectiu de la proposta:
Acompanyar als clubs de
tennis i pàdel de Catalunya
en el procés cap a ser un
CLUB 4.0

Com?
Modernitzant la imatge de la
web i/o llençant una
campanya de captació de
nous socis.

http://www.comblue.cat/
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Què fem?
El teu partner digital

web, SEO, SEM,
social media, continguts

MARKETING RELACIONAL
Construir relacions amb els clients

captació de leads, bbdd
i comunicació amb

client

MARKETING DIGITAL
Aconseguir els objectius online



1. Projecte web
La web com a porta d’entrada al club
ha de ser impactant, usable, google
friendly i mobile.

2. Campanya captació socis
Accions pensades per captar
contactes interessats en els nostres
serveis i que s’han de convertir a
socis.

Presentació
Proposta Club 4.0
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Un CLUB 4.0 és un club 
modern que utilitza, segons 
les seves necessitats, el canal 
digital per comunicar amb 
socis i futurs clients.

La nostra proposta de serveis
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1. Nova web
Renova la teva web amb la Campanya Club 4.0 i impacta als teus futurs socis. 

- No s’inclou el mòdul de reserva de pistes en cap pla
- Altres opcions consultar condicions i preus
- Iva no inclòs

- Fes clic aquí si vols concertar una reunió virtual 

https://comblue.cat/campanya-clubs-tennis-catalunya
https://comblue.cat/campanya-clubs-tennis-catalunya
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2. Campanya captació socis
No esperis que et trobin. Promociona els teus serveis i augmenta els socis del teu club. 

- Fes clic aquí per concertar una reunió virtual per definir la proposta

https://comblue.cat/campanya-clubs-tennis-catalunya
https://comblue.cat/campanya-clubs-tennis-catalunya


Consultoria Web SEO SEM

Xarxes Continguts E-mail mkt CRM

Altres Solucions digitals
Pensades per aconseguir els objectius de negoci

• ADR
• Estratègia
• Pla Digital anual
• MKT Estratègic
• MKT Operatiu
• Comunicació

• Projectes web
• Ecommerce
• G4A + Informes
• Mobile
• Hosting + domini

• SEO Local
• SEO Bàsic
• SEO Premium

• SEM Bàsic
• SEM Premium

• Dinamització
• Gestió perfils
• Manteniment
• Anàlisi - Panel
• Estratègia
• Formació

• Pla de continguts
• Calendari
• Creació continguts
• Publicació
• Posts, ebooks, 

descarregables ...

• BBDD
• RGPD
• Llistes i segments
• Newsletters
• Butlletins

• Implementació
• Pla CRM
• Lead scoring & nuturing
• Embut de vendes
• Manteniment
• Formació



Contactar per saber més
Contacta amb nosaltres o ompli el formulari a través del QR
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Un CLUB 4.0 és un club 
modern que utilitza segons 
les seves necessitats el canal 
digital per comunicar amb 
els socis i futurs clients.

Vull més informació i contactar per una reunió

VULL MÉS INFORMACIÓ

Pots escriure’ns a: info@comblue.com

mailto:%20info@comblue.com?subject=Contacte%20Club%204.0
https://comblue.cat/campanya-clubs-tennis-catalunya
https://comblue.cat/campanya-clubs-tennis-catalunya
malto:info@comblue.com?subject: Contacte Club 4.0
mailto: info@comblue.com?subject= Contacte Club 4.0


Contacte: Narcís Estanyol / m. 606 36 30 12
C/ d’Espinoi, 8-10 local 1 08023 BARCELONA

+34 93 476 69 61 
info@comblue.com

comblue.cat

¡GRÀCIES!

mailto:%20info@comblue.com?subject=Contacte%20Club%204.0
https://comblue.cat/?lang=cat
mailto: info@comblue.com?subject= Contacte Club 4.0
www.caomblue.cat



