
CAMPANYA DE COMUNICACIÓ PER 
AL FOMENT DE LA CORRECTA 

SEPARACIÓ DE RESIDUS 
D’APARELLS EL ÈCTRICS I 

ELECTRÒNICS



• Donada la situació i les necessitats que plantejava 
aquesta campanya en el seu procés d’elaboració, en 
coordinació amb la Direcció General de Difusió
Corporativa i els SIG, es van marcar els següents 
objectius:

- Sensibilitzar

- Crear complicitat per fomentar la participació

- Generar un canvi d’actitud



- L’ èxit de la campanya Envàs, on vas? i la bona 
acceptació del follow-up per fomentar la recollida de piles 
(campanya anterior a aquesta), van fer palès que la 
creativitat escollida era un vehicle efectiu per fer arribar el 
missatge a la ciutadania.

- Amb aquesta premisa , des de l’ARC, decidírem avançar 
en la mateixa línia de comunicació .



DURADA

- La campanya per a TV comença avui, dia 12 de novembre 
i finalitza el 30 de novembre.

- Pel que fa a ràdio començarà el dia 22 de novembre i serà
present als mitjans per un període de 4 setmanes i inclourà la 
difusió de la promoció.

- La web promocional estarà operativa del mateix 22 de 
novembre fins el 22 de gener de 2014.



FINANÇAMENT

• Com és habitual en aquest tipus de campanya institucional 
de l’ARC, el finançament va a càrrec dels Sistemes Integrats 
de Gestió, en virtut del que estableix el conveni signat.

• Aquests SIG’s són:
- AMBILAMP
- European Recycling Platform
- Fundación EcoRaee’s
- Fundación ECOASIMELEC
- Fundación ECOFIMÁTICA
- Fundación ECOLUM
- Fundación ECOTIC
- Fundación TRAGAMÓVIL



ESPOT APARELL EL ÈCTRIC I 
ELECTRÒNIC



• La campanya incorpora, com a novetat, una promoció dirigida al 
ciutadà i vehiculada mitjançant els comerços d’aparells elèctrics i 
electrònics.

• Els participants de la promoció participaran en el sorteig de 200 
premis de 300 € de descompte per a la l’adquisició d’un Aparell 
elèctric o electrònic.

• Aquesta promoció té un doble objectiu: 

- Per una banda afavorir als comerços que realitzen una correcta 
recollida dels residus elèctrics i electrònics.

- Per l’altra, fomentar l’hàbit entre la ciutadania de dur els aparells 
que ja no funcionen a la botiga quan se’n volen comprar un de 
nou.

PROMOCIÓ



• Es preveu la participació d’unes 600 botigues, des de grans 
establiments comercials fins a petites botigues de barri i compta amb el 
suport de la Asociación de Grandes Empresas de Distribución 
(ANGED) i de l’Associació de Comerciants d’Electrodomèstics (ACE).

• S’ha habilitat una pàgina web on totes les botigues que venguin 
aparells elèctrics i electrònics i vulguin participar en la promoció, s’han 
d’adherir des d’avui mateix: 

www.promoRAEE2013.cat

• Les botigues que participin en la promoció comptaran amb un distintiu 
a la porta de l’establiment (adhesiu identificador) i altres materials 
promocionals

PROMOCIÓ-BOTIGUES



• Per participar a la promoció cal entregar un aparell 
elèctric i electrònic vell a una botiga adherida a la 
promoció i al mateix moment comprar un aparell elèctric i 
electrònic de la mateixes característiques o que faci una 
funció equivalent.

• La botiga els lliurarà una butlleta de participació. Per 
verificar si és guanyadora hauran d’entrar al web: 
www.promoRAEE 2013.cat

• La promoció s’inicia el 22 de novembre i finalitza el 22 
de gener.

PROMOCIÓ-CONUMIDORS



WEB PROMOCIONAL



ELEMENTS PROMOCIONALS

Adhesiu identificador Butlleta de participació



ELEMENTS PROMOCIONALS

Cartell i display per als punts de venda


