Passa el nou spot!

Un fotograma
Et presentam el nou spot publicitari del GOB Menorca i et convidam a difondre'l.
Creus en els valors pels quals estem treballant? Uneix-te a nosaltres. Fes-te soci... i si ja ho ets, convida a les teves amistats. Tingues el plaer de
treballar per un món millor!
El vídeo ha estat realitzat per Josep Darnés com a aportació voluntària. Té dues versions, una de 23 segons de duració, i aquesta, d'un minut 42
segons.

Spot
Bones companys,
Aquest spot és una passada!!! enhorabona per la feina que feis al dia a dia!!!
Dir-vos que m'agrada molt el vostre model de comunicació, la pàgina del Gob és la meva eina per estar al dia de l'actualitat en temes d'ecologia,
consum responsable, defensa del territori i altres temes que m'interessen a Menorca.
Marta Marquès

Enhorabona per la feina
Des de Calvià, enhorabona per la feina que feis!
Una abraçada ;)
SOS Can Vairet
www.soscanvairet.com
soscanvairet@gmail.com

Felicitats
Felicitats des de Torredembarra (sa Peninsula, no'l busqueu per Menorca ;oP). M'agraden personalment els que surten gent fent coses, però aquest
és molt trencador, sempre aneu pel davant. Si voleu veure un de força més cutrillo que acabem de fer pels nostres 25 anys de gepec, aqui va:
www.youtube.com/gepectv

Nou spot
Quantes coses es poden dir en poc temps, uns pocs mitjans, idees clares i una mica de creativitat! Enhorabona, el spot demostra que el GOB tè una
base ideològica molt sòlida. Seguiu així.

Enhorabona
és una passada! Desig que tengueu bons resultats i feu molts socis.
Joana. Mallorca

¡Cómo mola!
¡Me ha encantado! ¡Enhorabuena! Amaya

spot
Molt bé. És fresc, innovador, dinàmic...
Bona feina! M'agrada!

spot
M'ha agradat molt, es un fidel reflexe de la filisofia i la feina del GOB. Felicitats !!
El passaré...

spot
feina feta desde barcelona. endavant

