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EASY
PROMOS
AGUSTÍ
CARLES
MIQUEL
UN PROMOTOR DE DISCOTECA ELS VA DONAR LA IDEA PER CREAR
LA SEVA EMPRESA · SÓN LA PRIMERA D’ESPANYA ESPECIALITZADA EN
APLICACIONS PROMOCIONALS A FACEBOOK · GRÀCIES AL SISTEMA
“FES-T’HO TU”, QUI VULGUI LA POT UTILITZAR. TEXT DIANA LLANAS

F

er cua a l’entrada d’una discoteca i aguantar aplicacions de tercers. “Aquest canvi ens va donar una
al porter de torn és per a tots un autèntic via forta empenta i vam poder perfeccionar molt l’eina”,
crucis, però per a l’Agustí Pons i els germans recorden l’Agustí, el Miquel i el Carles. “Moltes emMiquel i Carles Bonﬁll es va convertir en preses ja veien que el sistema antic no era pràctic i els
una oportuntitat de negoci. Va ser durant vam facilitar la feina, ja que els vam permetre ﬁltrar,
el comiat de solter d’aquest últim quan, pensant en la treure llistes i agilitzar el procés”. Easypromos, però,
ﬁgura del promotor, es van plantejar extrapolar aquest s’ha d’adaptar a la idiosincràsia de la xarxa social on
perﬁl a Facebook i així aproﬁtar la viralitat de la pròpia viu: “Facebook canvia molt i hem d’estar atents. Oferim
xarxa: “Les empreses ja feien concursos i moltes accions un servei ininterroput amb ﬁns pedagògics”. Porten
al seu mur; per tant, l’aplicació tenia que cobrir totes 40.000 promocions fetes i compten amb grans clients
les necessitats”, expliquen. D’aquesta manera va néixer com Vueling, CaixaBank, Desigual o Let’s Bonus. Les
Easypromos, la primera empresa a Espanya en oferir seves aplicacions es poden utilitzar des del mòbil i estan
aplicacions DIY (do it yourself) a Facebook. Als Estats traduïdes a 17 llengües... també al català! X
Units n’hi ha un parell de referents que treballen
per a grans marques. Com ells diuen: “S’havien
oblidat de les pimes!”, un nínxol de mercat que El Miquel és soci del DiR i amb el Carles són aficionats al
running. Participen a totes les maratons i curses que
van saber aproﬁtar.
Poc després de la creació d’Easypromos el poden i fins i tot han estat a la de Berlín per celebrar la
2010, Facebook va decidir que no es podien fer recuperació del Miquel quan es va trencar la tíbia. Al Carles li
promocions al propi mur i que s’havien d’utilitzar encanta el bàsquet i està d’any sabàtic perquè ha sigut pare. ´
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