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Campanya accelera el creixement 
 
Antecedents 
El programa d’acceleració empresarial de la província de Barcelona és un programa impulsat 
per la PIMEC i la Diputació de Barcelona que des de l’any 2012 ajuda al creixement de 50 
pimes per any, a través d’un acompanyament personalitzat. 
 
I davant la situació actual, i donat que és un programa adaptat i personalitzat a les necessitats 
de cada empresa, aquest 2020 ens adaptem per ajudar a les pimes a transformar els seus 
negocis per aquesta nova realitat. 
 
Amb l’Accelera el Creixement es revisa l’estratègia de les empreses participants amb experts 
per definir un pla de creixement i un pla d’acció. Aquest programa de suport ajuda en aspectes 
com la transformació digital, les millores en la comercialització de productes i serveis, 
l’estructura financera, la internacionalització, i/o l’organització empresarial. 
 
Tota la informació es troba al site: https://www.acceleraelcreixement.com/ 
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Objectius 
S’ha realitzat una campanya a través de Linkedin i Adwords per donar a conèixer el programa 
Accelera el creixement i augmentar les peticions de les pimes de la província de Barcelona. 
 
Dates 
Del 16 de juny al 6 de juliol de 2020. 
 
Públic 
Pimes de la província de Barcelona. 
 
Peces 
Linkedin (post promocionat) 
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Adwords 

 

 

Accions de pagament 

- Post promocionat a Linkedin 1.839,20 € 
- Anuncis Adwords  2.040,73 € 

 
Pressupost 
Creativitat i producció: 0 € (redacció de textos internament) 
Inversió a mitjans: 3.879,93 € 
 
TOTAL: 3.879,93 € 
(Preus amb IVA inclòs) 



CAMPANYA ACCELERA EL CREIXEMENT 2020

Mitjans digitals (bàners i videobàners)
Mitjà Àrea / Empresa Temàtica Data inici Data final Inversió Inversió+IVA

Google Ads
Accelera el creixement  

(NothingAD)
Accelera el 
creixement

16/6/2020 6/7/2020 Search Ads 1.686,55 € 2.040,73 €

1.686,55 € 2.040,73 €

Xarxes Socials

Linkedin
Accelera el creixement  

(NothingAD)
Accelera el 
creixement

16/6/2020 6/7/2020 cobertura post promocionat 1.520,00 € 1.839,20 €

1.520,00 € 1.839,20 €

Total Campanya 3.879,93 €

Inversió+IVAMitjà Àrea / Empresa Campanya Data inici Data final Inversió

Format

Total mitjans digitals

Objectiu Format

Total Xarxes Socials


