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Cuido la imatge corporativa com un tot, com si estigués en plantilla.

Aplico criteris ètics i ecològics al procés de disseny i els transmeto a la marca.

La relació es fonamenta en la confiança mútua i una visió compartida del projecte.

T'ajudo a cada fase amb un assessorament presencial i telemàtic honest i eficaç.

Ajusto els pressupostos i el nivell de complexitat dels dissenys de forma realista.

Per què «brand manager» i no simplement dissenyador gràfic?

Perquè una «marca» no és un logotip. «Brand management» vol dir gestió 

estratègica i creativa de la identitat visual (i no-visual) per assolir una 

comunicació coherent a tots els nivells de l’entitat, institució o empresa.

Amb més de 10 anys d’experiència, he sigut dissenyador gràfic i web, director d’art 

de revistes, tècnic de comunicació a entitats socials, brand manager a grans 

departaments de màrketing… i la meva formació inclou, a més del disseny gràfic, 

les arts aplicades (Escola Massana), la Història de l’Art (Universitat de Barcelona) i 

un interès actiu per les noves tecnologies i per iniciatives de l’economia social. Per 

això, tot i treballar com a dissenyador autònom, la meva implicació va sempre més 

enllà de l’encàrrec concret, facturant en tarifes planes i/o per projectes.



Producte local

Cerveses Ibosim

Cerveses Popaire

Sal Torres

S’Ànima Herbs

Serclet

Entitats socials

Amics de la Terra

Càmeres i Acció

Aliança Mar Blava

Aliança per l’Aigua

Fons Pitiús Cooperació

Ibiza Preservation

Cooperativa Gatzara Ecosocial

Fundació ELA Balears

Ara Eivissa

Associació Mal del Cap

Història de l’Art (UB)

C.V.

Escola Massana

Rebranding Maset del Lleó

Packaging Arrossos Montsià

Rebranding Bitter Kas

(Morera Design)

Revistes i publicacions

Revista Negratinta

Guía Aarti 

Revista La Traca

Directori U-First

Revista MICE Travel

Agenda ¿Qué Hago Hoy?

Institucions

Ajuntament d’Eivissa

Consell Insular d’Eivissa

Ajuntament Sant Antoni de Portmany

Ajuntament Sant Josep de sa Talaia

Ajuntament de Barcelona

Generalitat Catalunya

Govern Balear (Abaqua)

Brand Manager (Sercotel Hotels)

Barcelona Sonora (Freelance)

Le Commandant (Freelance )
Tècnic de Comunicació

Federació Casals de Joves de Catalunya
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BEACH RECOVERY
To promote the recovery and retainment of sand, 
Posidonia oceanica is not removed from this area. 
This marine plant is not a waste.

PLAYA EN RECUPERACIÓN
Para favorecer la recuperación y retención de la arena 
en esta zona no se retira la Posidonia oceanica. 
Esta planta marina no es un residuo.

PLATJA EN RECUPERACIÓ
Per afavorir la recuperació i la retenció de l'arena, 
en aquesta zona no es retira la Posidonia oceanica. 
Aquesta planta marina no és un residu.
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«El disseny no és només dibuix o tècnica. És l'ofici de materialitzar idees,

d'ajudar a les persones a entendre’s entre elles i de donar valor

a coses importants a la vida. Així mateix, el bon màrketing no tracta

d’enganyar ni vendre fum. Si tens un bon projecte, és important mostrar

les seves qualitats, comunicar-les amb honestedat i alegria»

Pau Kokura

620549371

pau@kokuradesign.com


