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Qui som
Som una consultoria independent que
ofereix análisis, estratègies i acompanyament en procesos comunicatius i d’influència pública. Treballem estratègies
efectives de comunicació per dotar als
nostres clients d’un millor posicionament,
prestigi i reputació davant l’opinió pública
i el seu públic objectiu.

Missió
Treballem per millorar l'esfera pública
dels nostres clients mitjançant la comunicació i l'estratègia política.

Els sòcis
Marc Cases CEO de Think O’Clock
Especialista en anàlisi polític, estadístic i estratègia política. Va ser becari del
Departament d’Estat del EEUU a través del programa IVLP.
mcases@thinkoclock.eu

@casesmartin

Jordi Crisol Director de l’Àrea de Comunicació Política i Institucional
Màster en Comunicació Política i Institucional per la BSM - UPF. Especialista
en comunicació estratègica per a empreses, institucions i partits.
jcrisol@thinkoclock.eu

@jordicrisol

Pau Fuentes Director de l’Àrea d’Afers Públics i Comunicació de Crisi
Advocat de professió. La planificació de la comunicació de crisi i l’estratègia
són els seus punt forts en l’àmbit de la comunicació.
pfuentes@thinkoclock.eu

@_paufuentes

Institucions públiques
A Think O'Clock dissenyem estratègies comunicatives per institucions publíques dins de tot el
seu marc d'acció de govern, abordant els diferents aspectes que requereix una comunicació
eficaç, eficient i propera a la ciutadania. Oferim un equip capaç, preparat, divers i experimentat per una comunicació més afectiva.

Comunicació
Institucional
Donem suport als departaments de comunicació en la definició d'estratègies i campanyes per
posar en valor i fer arribar a la ciutadania les actuacions de les institucions.
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Acció de govern
Ajudem a dotar d'estratègia comunicacitva l'acció de
govern per reforça el missatge institucional. Oferim
eines i metodologies que faciliten la comprensió ciutadana de tot allò que fa el govern.

Seguiment
de l’actualitat
i anàlisi sociopolític

Ciutadania
i Reputació Institucional
Dissenyem estratègies i plans per impulsar la governança compartida i incrementar la participació de la
ciutadania en decisions polítiques.
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Empreses
A Think O’Clock ajudem a les empreses a millorar el seu posicionament, influència i reputació.
Saber analitzar i entrendre millor l’entorn que rodeja l’empresa és indispensable per millorar
la capacitat d’influència pública. Disposem d’un equip de persones amb capacitat analítica
que facilita la comprenció i la presa de decisions estratègiques per aconseguir els objectius
proposats.

Comunicació
Corporativa
Ajudem a l’empresa a constituir una plataforma de comunicació de projecció de la
imatge d’una forma eficient
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Seguiment
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Treballem per gestionar la influència pública de l’empresa dins del seu àmbit i la
defensa dels seus interessos legítims

Plans de
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Comunicació de crisi
Ajudem a l’empresa a preparar-se davant
de qualsevol situació conflictiva amb la
premisa de mantenir la credibilitat pública.
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del missatge

Partits i Candidats
A Think O’Clock som experts en el disseny de campanyes electorals i construcció de missatges, candidats i lideratges. Treballem la sistematització de la informació i la microsegmentació per ajudar a reforçar la incidència pública del candidat. Considerem la mobilització (de
militants, activistes i ciutadania) i la relació amb la premsa com dos element clau que permeten l’assoliment dels objectius plantejats.

Relació amb
Premsa
i líders
d’opinió

Elaboració
de Mapes
Segmentació
electoral

Organització
de campanyes
de contacte
directe
(grassroots)

Gestió
Estratègica de
campanyes

Elaboració
de Discursos
polítics

Construcció
de missatges

Estratègia
i Gestió
de Xarxes
Socials

Construim una estratègia global electoral
per poder incidir eficientment en els diferents estrats socials, així com estrategies
comunicatives basades en l’analisi exhaustiu de l’entorn.
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Comunicar per facilitar la governabilitat a
través del consens ciutadà mitjançant recursos destinats a contribuir a una correcta transparència i publicitat en la execució
de la política pública.
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Construcció
de candidats
Treballem per poder situar el/la candidat/a al
centre de la realitat política. Ens focalitzem en
tres pilars de la imatge del/la candidat/a: el target, el missatge i el propi candidat.

Organitzacions i fundacions
A Think o’Clock ajudem a organitzacions i fundacions a projectar d’una manera molt més eficient i eficaç els seus objectius. Som conscients de la importància i rellevància de les accions
dutes a terme per cada una de les organitzaciones i fundacions amb finalitats socials, per
això creiem que la sensibilitazació social passa per una comunicació estratègica en campanyes d’impacte que recordin al ciutadà que viu en un projecte col·lectiu i no indidvidual.

Comunicació
Corporativa
Ajudem a comunicar socialment allò que són i fan
les organitzacions i fundacions sense ànim de lucre. Definim estratègies per a la defensa dels interessos corporatius i la sensibilització de les seves
accions.
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Campanyes
de sensibilització
Les organitzacions i fundacions les formen i transformen les persones, és per això que definim campanyes encarades al reconeixement i la captació de
nous socis i voluntaris.
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Metodologia i confidencialitat
Alhora de portar a terme un projecte en concret és molt important tenir la metodologia clara de gestió de projectes, per assolir de manera més real i amb el
màxim estàndard de qualitat els objectius del client.
Think O’Clock es compromet a respectar la confidencialitat i a no revelar informació privilegiada dels seus clients. Tampoc podrà utilitzar intencionadament
aquesta informacióper debilitar la reputació personal o professional.
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