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Hi havia  una vegada...

Un poblet encantador anomenat Montblanc. 
Els seus carrers estaven plens de nous negocis 

d’emprenedors i es respirava creativitat pels quatre 
costats. 

Els seus habitants, plens de bona energia, compartien el 
bon rotllo que es respirava a la seva vila a través de les 
xarxes socials, per a transmetre positivitat a  tothom qui 

necessitava una bona dosi  d’energia o volia sortir del 
cercle de negativitat en el qual s’havia ficat el país. 

Ho van compartir tant que el boca orella va fer que un 
enorme i pudent Drac els trobés a Facebook i decidís 
traslladar-se als afores d’aquella bonica població. 
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Poc després d’instal•lar-s’hi, els carrers de Montblanc 
es van omplir de rumors sobre l’origen de la pudor que de 
sobte inundava l’atmosfera. Després d’uns dies, els veïns 
més valents i intrèpids es van  aventurar a esbrinar d’on 

procedia aquella ferum. 

Però al veure al Drac van fugir “cames ajudeu-me”. 
En llegir a la Viquipèdia com de dolent podia arribar a ser 

el Drac segons deia la llegenda, els habitants de 
Montblanc van començar a fer-li ofrenes de plantes i 

animals fins que un dia, sense tenir res més per brindar-li, 
van decidir començar a sortejar donacions humanes. 

La mala sort va fer que li toqués a la princesa del poble.

La princesa, resignada al seu fatal destí, s’acomiadà de 
tots els seus amics i seguidors amb un agraït i 
commovedor post on  transmetia la positivitat 

i l’energia que representava el seu poble. 
El seu missatge era tan emotiu que ràpidament es va fer 

viral. 
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Just en el moment de l’ofrena va aparèixer  un príncep 
disposat a alliberar-la de las urpes del Drac, però quan el 
aquest va veure la princesa  es va sorprendre tant que va 
confessar que durant tot aquest temps no havia entès res 

sobre los regals rebuts i que totes las plantes i animals vi-
vien a la seva granja als afores. 

Una mica pestilents, sí, però sans i feliços. 

Com a mostra d’agraïment, el poble sencer va plantar  
una immensa quantitat de rosers 

vermells per fer que l’olor del seu nou veí fos més 
suportable i, així, que pogués anar a visitar-los sempre 

que volgués. 

Per a celebrar aquesta nova amistat i deixar a tots els 
seguidors ben tranquils, al mes següent, la princesa, el 
príncep, els veïns, els animals que  una vegada van ser 

ofrenes i el dòcil Drac van fer  una flashmob per ensenyar 
al món que l’aparença no ho és tot i que és millor conèixer 

abans de jutjar.
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En aquests moments, el Drac és la nova imatge de 
Montblanc. 

El príncep i la princesa que realment són 
Comunity Manager i Web designer han muntat  

una cafeteria-llibreria on serveixen cupcakes deliciosos.
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Nosaltres, Els Bloomers, sóm uns emprenedors que 
també volem plantar un roser simbòlic amb tu.  

Volem fer-te entrega de la nostra llavor del treball 
gràcies a la qual podràs 

recollir nous fruits per al  teu negoci.

El 79% de les PIMES tenen clar que la web és el pilar 
central de la seva  estratègia, però algunes encara 

necessiten una empenta per posar-se al dia i deixar 
enrere dissenys antiquats i pàgines  que són invisibles per 

a buscadors i molts usuaris.

Bloom Marketing és una agència de Barcelona dedicada al 
Marketing de Consciència, és a dir, centrada en el 

creixement de projectes empresarials a partir de la 
transparència i el respecte a l’entorn. 

Podem ajudar-te en el disseny de la teva imatge 
corporativa, la creació de la teva  pàgina web o la gestió de 

les teves xarxes socials entre altres moltes coses.

Visita la nostra pàgina www.bloommarketing.cat i 
segueix-nos a les xarxes socials per a seguir en contacte.

 
Bona diada de Sant Jordi!
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