M04 - Protocol i RRPP
UF1 - Protocol Empresarial

Marc Beramendi

1.- Jubilació de en Pere Roures, responsable de màrqueting. Hotels Melià amb
seu és a Barcelona, l'empresa disposa de centres de treball a tot el territori
espanyol i part de l’extranger.
Amb 35 anys de la empresa, l’actual responsable de màrqueting és l'empleat amb la
trajectòria professional més amplia dins la companyia, també ha actuat com a formador
en cursos de benvinguda i d’atenció al client pels comercials. Es tracta duna persona
coneguda per tots els treballadors, gràcies entre altres coses, a la seva tasca de formador
intern. Gairebé tota la cúpula directiva actual, ha estat en alguna ocasió en un dels seus
cursos.
No és simplement doncs una jubilació ordinària, sinó l'adéu d'un professional que forma
part de l'anima de l'empresa i del seu factor Humà.
L'acte es farà en dues fases:
A) En primer lloc a la sala d'actes e l'empresa, amb els que han estat els seus
col·laboradors els últims anys, tots els directius i els socis majoritaris del consell de
direcció. En Aquest acte es lliurarà una placa, i un rellotge d’una marca
reconeguda amb un gravat a sota, i un lot de vins de gran reserva de les principals
D.O. de Catalunya, doncs es tracta d’un gran aficionat al tast de vins.

Pere Roures
Als seus 35 anys d’entrega incondicional cap l’empresa
Res no hagués estat el mateix sense les seves aportacions

Jaume soler Gràcia
President del grup a Espanya
Hi estaran presents els directius i socis, també s'hi convidaran els contactes dels
diferents mitjans de comunicació amb els que s'ha col·laborat els darrers anys. Es
faran les fotos oficials que es faran arribar als mitjans amb la nota de premsa
corresponent, doncs es tracta d'una persona amb un caràcter públic molt marcat.
B) En segon lloc s'ha preparat un sopar, de caràcter més informal que l’acte a les
instal·lacions de l’empresa. Aquest acte es farà en el restaurant de l’hotel més
pròxim a la seu, consta d’una sala molt amplia amb taules rodones i un petit
escenari. Per part de la direcció de l'empresa hi assistiran només els membres de
l'equip directiu del seu centre de treball, que son el que han col·laborat més
estretament amb l’homenatjat. La resta de comensals son companys,
col·laboradors interns i externs, periodistes, etc...
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Entre el convidats, sense que en Pere n'estigui al corrent, hi hauran dues
empleades que ja no son a la companyia. Concretament els dues auxiliars
administratives que van treballar amb ell anys enrere i que per motius personals
van deixar-la.
També hi haurà, en acabar l’àpat, l’actuació d’un animador: En Toni Albà. Hi
hauran brindis, i se li entregaran varies targetes de felicitació signades i una foto
de tot el personal que ha treballat directament amb ell, incloent-hi les dues
treballadores que ja no son a la companyia.
La situació de les taules serà la següent:

Pressupost dels actes
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2.- Presentació d’una empresa de turisme que pretén agrupar tots els recursos
turístics de Barcelona i de tot Catalunya. Dona servei a través d’Internet als
turistes que venen pel seu compte.
A l’acte s’hi convidarà el Conseller de la Generalitat i el Regidor de turisme de Barcelona.
Per tan aplicarem protocol empresarial mixt.
Es tracta d’un acte molt semblant a una roda de premsa, es realitzarà a l’hotel Barcelona
Plaza davant de la fira de Montjuïc. Com que es tracta d’un projecte molt ambiciós, es
busca la màxima repercussió possible en els mitjans, per tant si han convidat tots els
mitjans, incloent-hi les televisió publiques i privades de Catalunya. Per que tal que resulti
atractiu s’ha anunciat que hi haurà refrigeri i pica-pica en acabar l’acte.
Invitació Càrrecs:
Els càrrec públics es citaran per carta de manera formal i s’hi inclourà per escrit el
programa de l’acte i un breu resum de la documentació que s’hi entregarà. El Conseller
se’l tractarà de Honorable, i al regidor de Il·lustre.
Es sol·licitarà confirmació de l’assistència, i un cop confirmada s’enviarà la informació
complerta i es demanarà cita per una trobada prèvia a l’acte.

Honorable Senyor ,
Ens complau convocar-lo a la presentació de la nostra empresa turística: BCNYO, que tindrà
lloc a l’Hotel Barcelona Plaza, el proper dia 22 de Març de 2013 a les 10:30.
Li recordem la nostra voluntat de concertar una cita per tal de parlar del contingut de la seva
intervenció.
Molt atentament,

Marc Beramendi
Responsable de màrqueting

Es prega conformació
de l’assistència

Es convidarà al mitjans de comunicació per e-mail, adjuntant un enllaç a la pàgina web de
l’empresa i un altre a la documentació de referència: el programa de l’acte i un breu
resum de la documentació que s’hi entregarà.
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E-mail:
Benvolgut senyor,
Ens complau convocar-lo a la presentació de la nostra empresa turística: BCNYO, que tindrà
lloc a l’Hotel Barcelona Plaza, el proper dia 22 de Març de 2013 a les 11:00.
A l’acte de presentació de l’empresa hi assistiran el Conseller de La Generalitat i el Regidor de
Turisme de Barcelona.
En acabar l’acte s’oferirà un refrigeri i un pica pica.
11:00
11:30
12:15
12:30
13:30

Rebuda i entrega documentació.
Inici de la presentació
Breu discurs del conseller i del regidor.
Torn de precs i preguntes
Fi del torn de precs i preguntes

Trobaran més informació a la nostra web:
www.bcnyo.cat/rpremsa
Atentament,

Departament de Màrqueting
i Relacions públiques

La Taula
A la taula hi seuran en aquest ordre de precedència: El president de la companyia, El
Conseller de la Generalitat, el Regidor de turisme de Barcelona, el responsable de
màrqueting de l’empresa, i el responsable de recursos humans. A la taula hi haurà aigua
per cada un i disposarà d’una placa identificativa amb el nom, el càrrec i l’entitat a la que
pertanyen.

Posició a la Taula de Presidencia
Responsable de
Màrqueting
BCNYO

Conseller de la
Generalitat

President de la
companyia
BCNYO

Regidor de
Turisme de
Barcelona

Responsable de
RRHH
BCNYO
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L’acte s’ha programat de la següent manera:

11:00

Rebuda i entrega documentació.

En la documentació hi trobaran tota la
informació de l’empresa: la composició de
l’equip de direcció, les fons de finançament,
els col·laboradors, la missió i els valors de
l’empresa, pàgina Web, definició del públic
objectiu, descripció del productes, etc...

11:30

Inici de la presentació

Començarà el president agraint l’assistència
i presentant la composició de la taula,
cedirà la paraula al representant de
màrqueting. Hi haurà una petita intervenció
del responsable de recursos humans.

12:15

Breu discurs del conseller i del
regidor.

S’espera la seva intervenció per donar sentit
a les iniciatives privades en matèria de
turisme a la ciutat.

12:30

Torn de precs i preguntes

Els representants dels mitjans es podran
dirigir a la persona de la taula que desitgin.

13:30

Fi del torn de precs i preguntes

Es passarà al menjador on de peu dret es
menjarà un piscolabis, amb entrants freds
preparats en taules altes i algun cuinat
calent que trauran els cambrers. Servei de
Begudes.
Aquest sigui el millor moment per establir
relacions amb els mitjans, amb el regidor i
amb el conseller.
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Pressupost
El pressupost de la roda de premsa incloent-hi les despeses de les invitacions i la
documentació:

Pressupost Despesses Presentació BCNYO
Imprenta
Invitacions
Documentació
La Sala
Lloguer
Megafonia
Decoració
Catering
Taula de refrigeris
Catering (50 persones)

150,00 €
375,00 €

1.200,00 €
350,00 €
150,00 €

750,00 €
950,00 €
3.925,00 €
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