
solucions creatives

al teu costat
i servei professional



Productes de comunicació visual 

en línia o sobre suport físic. Imatges 

gràfiques ben executades, sòlides i pensades 

perquè siguin útils, emprant un estil personal, 

colorista i alegre.

Posem la nostra creativitat al servei de la funció 

de cada producte. Oferim un servei gràfic 

integral, que resumim en aquests 3 blocs:

Qui som?

Què fem?

Som un petit estudi de disseny gràfic ubicat a la vila de Montblanc (Tarragona), creat el 2009 

per Xavier Iborra (dissenyador gràfic i il·lustrador). El nostre equip compta a més amb un programador 

informàtic.

A nivell individual tenim més de 10 anys d’experiència en el camp del disseny gràfic imprès i el 

desenvolupament de portals web. Per altra banda, treballem en xarxa amb un ventall de col·laboradors 

que ens permet afrontar pràcticament qualsevol repte de disseny gràfic que ens proposis, ja sigui  

“en línia” o “imprès”.

La nostra missió és aportar creativitat i servei professional als processos de comunicació 

visual de les iniciatives del nostre territori, a mida del client.
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Desenvolupem per a tu una imatge gràfica sòlida, única i  

professional, que expliqui als teus clients amb un sol cop d’ull 

el missatge que vols transmetre que, a més, els sedueixi pel 

seu concepte, creativitat i atractiu...

Enamora amb la teva marca!

T ’ O F E R I M : 

 Creació de logotip o marca (branding)

 Desenvolupament de plans d’identitat corporativa

 Disseny de mascota corporativa

Identifica’t

destacai



Et faci l i tem les eines que necessites perquè puguis informar, escoltar i  estar en  

contacte proper amb els teus clients. I oblida’t de tot, perquè et gestionem la impremta  

i també et redactem els continguts...

Tot sobre qualsevol format paper i a través de la xarxa

T ’ O F E R I M : 

 Disseny publicitari; anuncis, cartells, fullets...

 Disseny editorial; catàlegs, butlletins, revistes...

 Redacció de continguts per a premsa, 

 web i xarxes socials
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Posem al teu abast tots els mecanismes perquè els usuaris et trobin fàcilment a la xarxa, per 

tal que puguin accedir intuïtivament a la informació que els ofereixes. Ho fem cuidant fins a 

l’últim detall la indexació en els cercadors, com la navegació i usabilitat del teu portal...

Si no et troben, no existeixes!

T ’ O F E R I M : 

 Portals web ben estructurats i indexats per a destacar en els cercadors

 (posicionament orgànic SEO) 

 Gestió i impacte a les xarxes socials (community manager)

 Campanyes de màrqueting 2.0
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Elaborem per als teus productes una imatge gràfica  

seductora i atractiva, destinada a destacar en el  

l ineal, per a sorpendre especialment el cl ient 

potencial al qual et dirigeixes...

Entra pels ulls, ven amb la mirada!

T ’ O F E R I M : 

 Disseny de producte i d’embalatge

 Disseny de displays, expositors

 i elements de PLV 

 Catàlegs de productes

 en paper i en línia
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Et facilitem les eines en línia perquè puguis comercialitzar millor els teus productes 

emprant l’ús de les noves teconologies. Estalvia’t costos innecessaris i ven a tot el món amb uns 

pocs clics de ratolí...

Arriba directe al teu client final!

T ’ O F E R I M : 

 Portals editables, de disseny personalitzat i si cal, adaptats per a dispositius mòbils

 Botigues en línia (e-commerce)

 Disseny de bàners i promocions 2.0
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Desenvolupament web

Disseny gràfic

Il·lustració

www.xdcreacions.com

C/ de Daroca, 1 (Concactiva, despatx 6)

43400 Montblanc (Tarragona)

Tel. 977 86 13 38

Mòbil 651 900 719

info@xdcreacions.com


