
GGCC..CCOOMM  
SSttrraattééggiieess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

  
NNoouuss  ssoommmmeess  ssppéécciiaalliissééss  ddaannss  lleess  ssttrraattééggiieess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssuuiivvaanntt  ttrrooiiss  aaxxeess  ::  

  

--  ddeess  vvêêtteemmeennttss  pprrooffeessssiioonnnneellss  eett  ddee  ssééccuurriittéé  mmaarrqquuééss  aauu  llooggoo  ddee  vvoottrree  eennttrreepprriissee  ppoouurr  vvooss  eemmppllooyyééss  oouu  ddeess  vvêêtteemmeennttss  

ddeessttiinnééss  àà  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aauupprrèèss  ddee  vvooss  ppaarrtteennaaiirreess  iinnssttiittuuttiioonnnneellss  oouu  ccoommmmeerrcciiaauuxx  oouu  ddee  vvoottrree  cclliieennttèèllee  

  

--  ddeess  oobbjjeettss  ppuubblliicciittaaiirreess  mmaarrqquuééss  aavveecc  vvoottrree  llooggoo  eenn  ccaaddeeaauu  ppoouurr  vvooss  eemmppllooyyééss  oouu  ppoouurr  vvooss  ppaarrtteennaaiirreess..  

  

--  dduu  mmoobbiilliieerr  eett  ddeess  ppaannnneeaauuxx  ppuubblliicciittaaiirreess  ppoouurr  ééqquuiippeerr  vvooss  ssttaannddss  eett  ffaaiirree  ccoonnnnaaîîttrree  vvooss  ssppoonnssoorrss..    

  
  

VVoouuss  ppoouurrrreezz  eeffffeeccttuueerr  uunn  cchhooiixx  ddaannss  uunnee  llaarrggee  ggaammmmee  ddee  vvêêtteemmeennttss  ((tteeee--sshhiirrttss,,  ppoollooss,,  cchheemmiisseess,,  ppaarrkkaass,,  eettcc..  ssuurr  nnoottrree  

ccaattaalloogguuee  aavveecc  ddeess  mmaarrqquueess  ccoommmmee  DDiicckkiieess,,  HHeennbbuurryy,,  FFrruuiitt  ooff  tthhee  LLoooomm,,  BBeellllaa,,  BB&&CC,,  KKaarriibbaann,,  eettcc..))  eett  ppaarrmmii  uunnee  ggrraannddee  

vvaarriiééttéé  dd''oobbjjeettss  ppuubblliicciittaaiirreess  ((oobbjjeettss  ttrrèèss  vvaarriiééss  --  ssttyyllooss,,  ccllééss  UUSSBB,,  ppoorrttee--cclleeffss,,  ssaaccss  ppuubblliicciittaaiirreess,,  mmaattéérriieell  ppoouurr  ccoonnggrrèèss  eett  

sséémmiinnaaiirreess,,  eettcc..)),,  àà  ddeess  pprriixx  ccoommppééttiittiiffss..  

  

EEnn  FFrraannccee  eett  eenn  AAlllleemmaaggnnee,,  ddeess  eennttrreepprriisseess  ccoommmmee  VVEEOOLLIIAA,,  SSAADDEE,,  FFAAYYAATT,,  SSDDIISS,,  CCHHRROONNOOFFEEUU  ddeess  rreeggrroouuppeemmeennttss  

dd''eennttrreepprriissee  ccoommmmee  llaa  FFééddéérraattiioonn  RRééggiioonnaallee  ddeess  TTrraavvaauuxx  PPuubblliiccss  dd''AAqquuiittaaiinnee,,  ddeess  ggeessttiioonnnnaaiirreess  dd’’iimmmmeeuubblleess  iinnssttiittuuttiioonnnneellss  

IINNCCIITTEE,,  SSEEMMIIBB,,  ddeess  rreessttaauurraannttss,,  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ssccoollaaiirreess  ccoommmmee  TTiivvoollii  eett  GGrraanndd  LLeebbrruunn  àà  BBoorrddeeaauuxx,,  ddeess  ccoommmmeerrççaannttss  

ssoouuss  eennsseeiiggnneess  nnaattiioonnaalleess,,  ddeess  llaabboorraattooiirreess  dd''aannaallyyssee  aaiinnssii  qquuee  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  ssppoorrttiivveess  oouu  ddee  llooiissiirr,,  nnoouuss  ffoonntt  ccoonnffiiaannccee..  

  

NNoouuss  aassssuurroonnss  uunn  sseerrvviiccee  ccoommpplleett  ddee  pprreessttaattiioonnss,,  ddeeppuuiiss  llee  ccoonnsseeiill  ssuurr  llee  cchhooiixx  ddeess  ppiièècceess  vveessttiimmeennttaaiirreess  eett  ddeess  oobbjjeettss,,  llaa  

ppeerrttiinneennccee  dduu  mmaarrqquuaaggee  àà  rrééaalliisseerr,,  llee  rreessppeecctt  ddeess  ddééllaaiiss  aannnnoonnccééss  eett  llee  ssuuiivvii  ddee  llaa  ccoommmmaannddee  jjuussqquu''àà  llaa  lliivvrraaiissoonn  ffiinnaallee  eenn  

mmaaiinnss  pprroopprreess..  

  

NNoouuss  rreessttoonnss  àà  vvoottrree  ddiissppoossiittiioonn  ppoouurr  vveenniirr  vvoouuss  pprréésseenntteerr  nnooss  ccaattaalloogguueess  eett  ééttuuddiieerr  aavveecc  vvoouuss  llaa  mmeeiilllleeuurree  ssttrraattééggiiee  

pprrooffeessssiioonnnneellllee  ppoouurr  vvaalloorriisseerr  ll''iimmaaggee  ddee  vvoottrree  eennttrreepprriissee..    

GGCC..CCOOMM  --  uunnee  ssttrraattééggiiee  aauu  ♥♥  ddee  vvooss  eennttrreepprriisseess  
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GGCC..CCOOMM  
SSttrraattééggiieess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ppaarr  lleess  vvêêtteemmeennttss  

  

  

  

  

  

  



GGCC..CCOOMM  
SSttrraattééggiieess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ppaarr  ll’’oobbjjeett  

  

  

  



GGCC..CCOOMM  
SSttrraattééggiieess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssuurr  llee  lliieeuu  ddee  ttrraavvaaiill  

  



GGCC..CCOOMM  
AAffffiicchhaaggeess  ppuubblliicciittaaiirreess  lloorrss  ddee  vvooss  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ppuubblliiqquueess  

 

  

  

  

 

  



GGCC..CCOOMM  
PPrroodduuiittss  nnaattuurree,,  rreeccyyccllééss,,  rreeccyyccllaabblleess,,  ééccoorreessppoonnssaabblleess,,……  

 

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  
  



  

  

  

  

  
  

   

  

  

Fabrication Française 
- Crayons 

- Maroquinerie 

- Savons  

- Porcelaine 

- Confiserie 

- Couteaux 

- Bougies 

- Vins 

- Etc. 



GGCC..CCOOMM  
SSttrraattééggiieess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

  

  VVoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  ppaarr  eexxeemmppllee  ::  
  

--  vvaalloorriisseerr  ll’’iimmaaggee  ddee  vvoottrree  eennttrreepprriissee  

--  ccllaaiirreemmeenntt  iiddeennttiiffiieerr  vvooss  eemmppllooyyééss  lloorrss  ddee  lleeuurrss  aaccttiivviittééss  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr  ddee  vvoottrree  ssiittee,,  

--  ffoouurrnniirr  àà  vvooss  eemmppllooyyééss  uunn  ssiiggnnee  ddiissttiinnccttiiff  vveessttiimmeennttaaiirree  ddaannss  lleeqquueell  iillss  ssee  rreeccoonnnnaaîîttrroonntt,,  

--  aavvooiirr  uunn  oobbjjeett  ssoouuvveenniirr  ccoommmmuunniiqquuaanntt  àà  pprrooppoosseerr  àà  vvooss  ppaarrtteennaaiirreess  ééccoonnoommiiqquueess  eett  àà  vvooss  vviissiitteeuurrss  

--  ssppoonnssoorriisseerr  ddeess  éévvèènneemmeennttss  àà  ffoorrttee  ppoorrttééee  mmééddiiaattiiqquuee  ((ssaalloonnss,,  ccoommppééttiittiioonnss  ssppoorrttiivveess,,  éévvèènneemmeennttss  ccuullttuurreellss,,  eettcc..))      

  

  

  NNoouuss  aavvoonnss  llaa  ssoolluuttiioonn  ::  
  

--  eenn  vvoouuss  pprréésseennttaanntt  ddeess  eexxeemmpplleess  dd’’aauuttrreess  eennttrreepprriisseess  ppoouurr  lleessqquueelllleess  lleess  ssttrraattééggiieess  uuttiilliissééeess  oonntt  ééttéé  ddeess  rrééuussssiitteess,,  

--  eenn  vvoouuss  ccoonnsseeiillllaanntt  ppoouurr  ffaaiirree  uunn  bboonn  cchhooiixx,,  aaddaappttéé  ssppéécciiffiiqquueemmeenntt  àà  vvoottrree  eennttrreepprriissee  eett  àà  vvooss  oobbjjeeccttiiffss..  

  

  

MMêêmmee  ss’’iill  nn’’eesstt  ppaass  eennccoorree  ffiinnaalliisséé,,  aassssoocciieezz--nnoouuss  rraappiiddeemmeenntt  àà  vvoottrree  pprroojjeett  ppoouurr  aavvooiirr  llee  tteemmppss  ddee  ::  

  

--  cchhooiissiirr  uunnee  ssttrraattééggiiee  

--  ddéétteerrmmiinneerr  lleess  qquuaannttiittééss  eett  llee  ttyyppee  ddee  mmaarrqquuaaggee  nnéécceessssaaiirree  

--  oobbtteenniirr  uunn  ddeevviiss  ggrraattuuiitt  

--  ccoonnffiirrmmeerr  llee  BBAATT  ((BBoonn  AA  TTiirreerr  rreepprréésseennttaanntt  vviissuueelllleemmeenntt  llee  mmaarrqquuaaggee))  

--  vvoouuss  ffaaiirree  lliivvrreerr  eenn  tteemmppss  eett  eenn  hheeuurree  eenn  mmaaiinnss  pprroopprreess  oouu  ppaarr  ttrraannssppoorrtteeuurr..    
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                GGéérraarrdd  CCaannaall  

                                                                                                                                                                                                                                                                                  0066..4488..5511..6644..6622  

    ggeerraarrdd..ccaannaall3333@@ggmmaaiill..ccoomm  

GGCC..CCOOMM  --  uunnee  ssttrraattééggiiee  aauu  ♥♥  ddee  vvoottrree  eennttrreepprriissee  
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