MODALITATS
D’AFILIACIÓ
totbisbal.com és una plataforma de comunicació hiperlocal oberta a la comunitat.
El projecte es va iniciar l’any
2004, i per seguir endavant
de forma viable necessita la
implicació de la comunitat.
Ara us proposem afiliar-vos.
Rebreu un servei i fareu
possible el creixement d’una
eina amb rendiments socials,
culturals i econòmics.

Informació de proximitat
explicada als de casa i des
de casa

Soci/sòcia
Us permet interactuar i navegar amb un saldo de
temps il·limitat. Si voleu, podreu aparèixer en la
relació d’associats.

!

Suport al territori durant
vuit anys sense recolzament
institucional

Anunciar-se al primer espai de
comunicació local davant més de
8.000 usuaris mensuals diferents.
Convocar un acte públic que
poden veure més de 600 persones/dia.

Soci/a familiar
Us permet interactuar i navegar amb un saldo
de temps il·limitat i afegir dos subscriptors que
escolliu. Si voleu, podreu aparèixer en la relació
d’associats.

Mostrar la teva opinió, contingut o imatges a la comunitat
mitjançant piulades, articles,
comentaris…

Mecenes
Us permet interactuar i navegar amb un saldo de
temps il·limitat. Si voleu, podreu aparèixer en la
relació d’associats.

Inscriure informació de qualsevol empresa o servei local
gratuïtament.

AFILIA’T AMB TRES CLICS:
1. Accedeix a totbisbal.com i clica sobre Afiliar-se
o prem la banderola.
2. Selecciona la teva opció.
3. Prem enviar.

QUÈ ES POT FER
A TOTBISBAL?

Web, televisió i ràdio
en una mateixa
plataforma

Escriure el teu anunci en un minut.

Plaça Major, 2, 1A
La Bisbal d’Empordà
972 646 836
info@totbisbal.com

PER QUÈ SERVEIX
TOTBISBAL?

i
Participar a
totbisbal és
crear continguts
La teva veu
és important
i necessària!

Sumem per la cultura i
per la identitat pròpies

Ajuda a entendre, mitjançant la
informació, on som i per què.

QUÈ APORTA
TOTBISBAL?

i

Guia bàsica de notícies d’actualitat per estar al dia.

Fa visibles els actius locals en
relació al seu valor.

Agenda interactiva i comunitària
entre pobles.

Posiciona la Bisbal d’Empordà a
la xarxa.

Imatges i sons vius de l’activitat
social.

Un servei comunitari i
participatiu en mans de tots

Saber el que diuen els polítics
de la Bisbal.

Cercar, trobar i comunicar-se amb
qualsevol negoci local.

Impulsem la xarxa guifi.net
d’internet sense fils.

Continguts culturals i de coneixement a la xarxa per a tots.

TOTBISBAL

SOM TOTS
UNEIX-T’HI!
www.totbisbal.com

