
El Màrqueting que connecta amb les
emocions del consumidor



El 85% de les decisions de compra
que fem són emocionals.



Estem fets d’històries, d’experiències i de moments. El màrqueting més eficaç és 
el que se sent, el que et toca, el que et fa somriure, el que t’impacta. És a dir: el 
que vibra en la mateixa freqüència que tu. D’aquesta manera s’aconsegueix crear 
vincles afectius amb el públic perquè aquest senti la marca com una cosa pròpia i 
necessiti formar part d’ella. 
  
Els estudis demostren que prop del 85% de les decisions que prenem són a nivell 
subconscient. Això ens indica que per arribar a aquest punt, més que la raó, cal 
apel·lar a alguna cosa més interna. Amb el màrqueting emocional ens dirigim a tot 
allò que mou a l’ésser humà: les seves passions, emocions i sentiments.

Comuniquem amb les emocions



Quan una història és bona, no importa 
on comenci perquè acaba a tot arreu.



La teva marca al cor de les persones

A Núvol Blanc connectem la part més 
humana de la marca amb les persones, 
amb l’objectiu de fer sentir alguna cosa 
més enllà de les característiques del 
nostre producte. Treballem per despertar 
sentiments en el destinatari i no per 

persuadir-lo amb arguments racionals. 
Perquè en plena època d’expansió 
tecnològica, les persones continuem sent 
persones i no hi ha res que ens remogui 
més per dins que una història que ens 
arribi al cor i ens faci sentir alguna cosa.
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Així treballemNuvöl Blanc



Treballem en cada projecte com 
si fos l’últim projete que fem. 
Amb ganes i amb la il·lusió que 
ens mou.

Tenim un lema: És Nuvöl Blanc 
si és únic. I estem aquí per a fer-
ho possible

Busquem transmetre l’emoció 
més pura per connectar amb el 
teu públic.

Creatius, innovadors, curosos i 
incansables alhora d’aprendre 
coses noves.

Creem vincles i busquem sempre 
el tracte més humà i proper. 

Ens aboquem i estimem els 
projectes com si fossin nostres.

Així treballem Així som



Com ho fem?
Basem els nostres objectius a ajudar als clients a respondre de forma ràpida i eficaç a les 
dinàmiques del mercat a través de la comunicació, la planificació, la definició estratègica, 
el desenvolupament d’accions i la tecnologia digital. L’èxit dels nostres projectes ve 
garantit per una metodologia única desenvolupada per un equip de comunicació i disseny 
que busca propostes diferents que ajuden a les empreses a créixer i a competir amb èxit 
en el seu sector.

El nostre compromís és una dedicació completa, amb una resposta ràpida davant 
qualsevol dubte o necessitat. Ens agrada la proximitat i conèixer bé el producte o servei 
que hem de comunicar. Per aquest motiu, mantenim una relació diàriament amb aquelles 
persones que confien en nosaltres i els acompanyem i ajudem a impulsar el seu negoci.

I és que ho tenim clar. Si el vostre projecte creix, nosaltres també creixem.



Ens agraden
els reptes
Ens agraden els reptes i escapar 
dels treballs fàcils perquè són 
avorrits. Per això, preferim 
complicar-nos l’existència i fer-
te-la més fàcil a tu i a la teva 
empresa.



A Nuvöl Blanc...
· Creiem que les relacions, perquè funcionin, no s’han de forçar. Per aquest 

motiu els nostres serveis no tindran una permanència. Treballem donant el 

millor de nosaltres com a professionals i com a persones. Entenem que si fem 

la feina ben feta, voldreu continuar al nostre costat i, si no fos així, sou lliures 

de marxar quan vulgueu.

· Per ètica i per compromís, no treballem mai amb més d’una empresa que es 

dediqui al mateix. 

· No només busquem bons resultats sinó que anem molt més enllà. Busquem 

que allò que fem quedi instal·lat per sempre en la retina dels teus clients.

· Treballarem mentre ens faci feliços, ja que es l’única manera que existeix per 

crear allò que ens fa diferents de la resta i, per tant, també et fa diferent a tu.



Qui hi ha darrera de
Nuvöl Blanc?

Nuvöl Blanc neix en una taula farcida 

d’olives, patates de xurrer, dues cerveses i el 

sol de tardor que beneeix l’instant. La Tània 

Sala i el Fito Luri són l’ànima de NUVÖL 

BLANC. La joventut de la Tània, responsable 

i adulta, contrasta amb la maduresa vivint 

el temps present del Fito, dues generacions 

que treballen conjuntament amb una única 

finalitat: crear, comunicar i transmetre. 

Nuvöl Blanc busca connectar la tecnologia 

amb la part més humana de les persones, 

perquè tot i que estem en plena digitalització 

Si et sents identificat amb nosaltres, al nostre Nuvöl Blanc segur que hi 

ha lloc per a tu.



622 84 71 65 | comunicació@nuvolblanc.cat | www.nuvolblanc.cat


