SOLUCIONS COMUNICATIVES

Qui sóc

___

Laura Trabal Svaluto-Ferro (Barcelona, 1967)
Una consultora en l’àmbit de la comunicació amb 30 anys d’experiència. Llicenciada en Història, en possessió del C.A.P., diplomada en Relacions
Públiques (U.B.), màster en Direcció de Recursos Humans per l’EADA-UPC, postgrau en Comunicació d’Empresa (U.P.F.), postgrau en Formació de
formadors (U.O.C.) i un curs de Social Media Marketing i Community Manager (Institut Internacional del Marketing).
Des de l’any 1990 he treballat en diversos àmbits de la comunicació i les relacions públiques institucionals i de l’empresa privada. També faig
formacions en l’àmbit de la comunicació verbal i no verbal.
Abraço un ampli ventall d’accions dins del món de la comunicació i de la gestió de projectes públics o privats, i amb capacitat per crear i dirigir un
equip multidisciplinari adequat per cada ocasió ja que treballo amb una xarxa d’empreses i professionals de diferents especialitats, de proximitat i
socialment responsables.

Serveis _________________________________________________









Comunicació, relacions institucionals, diagnosi i detecció de necessitats comunicatives
Gabinet de premsa
Disseny, arquitectura efímera i producció d’espectacles, stands, ...
Desenvolupadors multimèdia i online
Creació de vídeos, streamings i pàgines web
Disseny de logotips
Gestió de xarxes socials
Redacció i disseny de documents: memòries, plans estratègics, ...

Principals referències________________________________
He prestat els meus serveis i han estat beneficiaries dels meus projectes les següents organitzacions:
Empreses
Entitats del
Tercer Sector
Social

Administració

Empreses
Infonomia.com:



Projecte d’entrevistes a emprenedors per Barcelona-Activa
Coordinació de projectes editorials

LTC Project – Grup Lavínia:
 Consultora externa en diversos projectes.
OCIO PURO - Teatre El Molino. Comunicació, gestió de mitjans i continguts de la web corporativa.
Kreanta SL i Fundació Kreanta:
 Consultora externa. Principals projectes:
o RECE - Red Española de Ciudades Educadoras: organització de seminaris i grups de treball.
o Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya: organització de cursos de formació.
o Ajuntament de Barcelona - Institut d’Educació (IMEB)
 Projecte d’Educació en Valors: Pla de Comunicació
 Servei de Promoció Educativa: Planificació Estratègica, Pla de Comunicació i de Mitjans i organització de les I Jornades
Tècniques del Consell de Coordinació Pedagògica

Entitats del Tercer Sector Social
Fundació Photographic Social Visual. Entitat que organitza a Espanya la World Press Photo: comunicació i gestió de mitjans
La Confederació empresarial del Tercer Sector Social. Gestió de la comunicació i gabinet de premsa.
EscolesCoop. Gestió de la comunicació.
Administració
Barcelona Activa. Formadora en l’àmbit de la comunicació verbal i no verbal.
Diputació de Barcelona - Àrea de Benestar Social: relacions institucionals
Societat municipal 22@ Barcelona – Desenvolupament Corporatiu


Coordinació de projectes de comunicació per la dinamització del districte i organització de la I i II Jornada de Clusters Urbans.

Agència Catalana de Protecció de Dades - Generalitat de Catalunya:



Projecte de Pla de Comunicació i de Mitjans
Organització de jornades

Contacte_____

___________________________________
Laura Trabal Svaluto-Ferro
lauratrabalsvaluto1967@gmail.com

(+34) 687.85.70.55
https://www.linkedin.com/in/laura-trabal-svaluto-ferro-4018b121/

