
LLENÇAMENT RECICLOS
RIPOLL – September 2020

El primer sistema de reciclatge digital que té cura

de la sostenibilitat del planeta i del teu municipi.



PLANIFICACIÓ general

En aquesta presentació ens centrarem en el primer mes de llançament.



18 de 

setembre

Presentació oficial

Per donar el tret de sortida al projecte és 

realitzarà una presentació oficial de caire 

institucional poden assistir representants de 

l’ajuntament, Ecoembes i mitjans.

Aquest acte també es pot substituir per una 

nota de premsa anunciant el llançament oficial 

de RECICLOS al municipi.



v

MES 1

Selecció de mitjans locals

S’ha elaborat un pla de publicitat local incloent 

exteriors i suports digitals.

- NacióDigital -> robapàgines 

- El9nou -> megabanner



Campanya Digital

Robapàgines Nació Digital Megabanner El9nou (format gif)



MES 1

Web, contingut i 

XXSS RECICLOS

- RECICLOS compta amb el propi canal oficial 

que és la web www.reciclos.com i la webapp

http://app.reciclos.com

- En les següents diapositives es detalla una 

proposta de pla de contingut per les XXSS de 

l’ajuntament incloent Whatsapp.

http://www.reciclos.com/
http://app.reciclos.com/


Calendari de XXSS (Instagram, Facebook, 

Twitter).

15 de setembre 16 de setembre 17 de setembre 18 de setembre 19 de setembre 20 de setembre

Presentació 

Reciclos

Mecànica 

Web-App 

21 de setembre 22 de setembre 23 de setembre 24 de setembre 25 de setembre 26 de setembre 27 de setembre

Presentació 

Projecte 

Col·lectiu

Carrousel 

mecànica 

projectes 

col·lectius

Vídeo 

RECICLOS

28 de setembre 29 de setembre 30 de setembre 1 d’octubre

Convida a un 

amic

Mecànica 

Sortejos

Durant les 3 primeres setmanes es presentarà RECICLOS, s’explicarà la seva 

mecànica i la dels diferents incentius i es posarà en valor el MGM (membre get 

member).



19 de setembre de 2020

Presentació del projecte dirigint a la 

webapp

“El reciclatge digital ha arribat a Ripoll.

#RECICLOS és el primer sistema de reciclatge digital 

que cuida de la sostenibilitat del planeta i de la 

nostra ciutat. Uneix-te reciclant llaunes i ampolles de 

plàstic de begudes amb el teu mòbil, obté 

#RECICLOS i bescanvia'ls per donacions a projectes 

socials i per premis que ajuden als comerços de 

Ripoll. A que esperes a provar-ho ☺ ?”

www.Reciclos.com

Format gif 1:1

Format gif vertical 

Instagram Stories

http://www.reciclos.com/


20 de setembre del 2020

És el moment d’aprofundir en la 

dinàmica. 

“Reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes 

amb #RECICLOS podràs ajudar a la compra de 

paperes de reciclatge per als exteriors dels centres 

educatius de Ripoll. Com? Et mostrem el pas a pas :)

1) Registra't a la Webapp www.reciclos.com

o escanejant el codi QR

2) Escaneja amb el mòbil el codi de barres d'una 

llauna o ampolla de plàstic de begudes.

3) Porta els envasos al contenidor i escaneja el codi 

QR que hi trobaràs

4) Acumula #RECICLOS i canvia'ls per donacions a 

projectes socials i per premis que ajuden als 

comerços locals”

Dinàmica 1:1

Dinàmica

Instagram Stories

http://www.reciclos.com/


21 de setembre del 2020

Detallem un dels nostres punts forts: 

els projectes col.laboratius

“Recicla per millorar l’ambient dels nostres carrers. 

Dona els teus #RECICLOS per ajudar a la compra de 

paperes de reciclatge per als exteriors dels centres 

educatius de Ripoll ☺”

https://app.reciclos.com/welcome

Format 1:1

Format vertical 

Instagram Stories

https://app.reciclos.com/welcome


28 de setembre del 2020

Detallem com participar d’un projecte 

col·lectiu

“Sabies que reciclant llaunes i ampolles de plàstic de 

begudes pots contribuir a millorar la nostra ciutat? 

Escaneja els codis de barres de les llaunes i ampolles 

de plàstic de begudes que tinguis a casa, quan vagis 

a llençar-les al contenidor escaneja el QR que hi 

trobaràs i per últim, bescanvia els teus #RECICLOS 

per ajudar a la compra de papereres de reciclatge 

per als exteriors dels centres educatius de Ripoll 

https://app.reciclos.com/welcome

#RECICLOS és el primer sistema de reciclatge digital 

que cuida de la sostenibilitat del planeta i de la 

nostra ciutat. “

Format 1:1

Instagram Stories

https://app.reciclos.com/welcome


26 de setembre del 2020
Vídeo campanya



27 de setembre del 2020

MGM convidant amics a RECICLOS reps 

20 RECICLOS que després pots 

bescanviar per millorar la ciutat

“Sumem junts per aconseguir una ciutat millor ☺ . 

Convida a més ciutadans i ciutadanes a formar part 

de #RECICLOS i guanya 20 #RECICLOS per utilitzar-

los com vulguis.  

https://app.reciclos.com/welcome

Recorda que pots bescanviar-los per diferents 

premis o pots donar-los per ajudar a fer de Ripoll un 

municipi més sostenible i solidari!”

Format 1:1

Instagram Stories

https://app.reciclos.com/welcome


28 de setembre del 2020

Detallem com participar d’un sorteig

Vols participar en el sorteig d’una bicicleta?

https://app.reciclos.com/welcome

Bescanvia els #RECICLOS obtinguts per reciclar 

llaunes i ampolles de begudes per participacions per 

aquest sorteig!

Format 1:1

Instagram Stories

https://app.reciclos.com/welcome


Missatges de Whatsapp

Proposem dos formats de missatge de Whatsapp. El primer basat 

en convidar a conèixer i sumar-se a RECICLOS i el segon basat en 

l’incentiu col.lectiu.

Missatge 1:

Cuidem Ripoll!

Ja ha arribat a Ripoll el sistema de reciclatge digital #RECICLOS. Mitjançant la 

webapp de #RECICLOS http://app.reciclos.com podràs cuidar tant de la sostenibilitat 

del planeta com de la de la nostra ciutat. Reciclar llaunes i ampolles de plàstic de 

begudes mai havia estat tant divertit. Sumat’hi i ajuda’ns a construir un Ripoll més 

net, sostenible i solidaria!

Missatge 2:

Ajudem als centres educatius de Ripoll!

Dona els teus #RECICLOS al projecte per ajudar a la compra de papereres de 

reciclatge per als exteriors dels centres educatius de Ripoll. Recicla llaunes i ampolles 

de plàstic de begudes amb RECICLOS i ajudem-nos a aconseguir-ho.  

http://app.reciclos.com

http://app.reciclos.com/
http://app.reciclos.com/


Campanya Exterior

OPIS i Cartelleria



v

MES 2-4

Selecció de mitjans locals

Tindrem 15 dies més a NacióDigital i el 9Nou 

durant els mesos d’octubre, novembre i 

desembre. 

Suport pels incentius i escolta activa de les 

idees.



El primer sistema de reciclatge digital que té cura
de la sostenibilitat del planeta i del teu municipi.


