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Oceanogami és una consultoria internacional
especialitzada en el medi marí que traballa per a la 
 sostenibilitat dels oceans. 

Actuem com a enllaç entre empreses, start-ups,
organitzacions governamentals i no governamentals,
centres de recerca i altres institucions involucrades
amb el medi marí. 

Mitjançant enfocaments multidisciplinaris, solucionem
problemes per a desafiaments mediambientals i
socials per a una administració efectiva dels oceans i
les costes.

NAVEGANT  CAP  A UNA

SOCIETAT  BLAVA

ONGs

institucions que
treballen pel medi marí

recerca

govern

start-ups

empreses

Ajudem a les empreses a contribuir en els Objectius
de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de
l'ONU, particularment centrant-nos en l'ODS-14.

https://oceanogami.com/who-are-we/


Oceanogami es dedica a connectar empreses i altres organitzacions que desitgen
millorar la seva responsabilitat oceànica, el seu coneixement, capacitats i habilitats
per a la conservació de l’oceà. Ens enfoquem en empreses i altres entitats que
volen fer un canvi per a ser més responsables amb el medi, particularment amb el
medi marí, emmarcant-se dins els Objectius de Desenvolupament Sostenible de
l'Agenda 2030 de les Naciones Unides. 

CONSULTORIA
Ajudem a les empreses i institucions a trobar
solucions efectives per a les problemàtiques
ambientals marines.

CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ
Organitzem campanyes de sensibilització
sobre problemàtiques ambientals marines
utilitzant la ciència ciutadana.

SOLUCIONS SOSTENIBLES
Oferim tallers i formacions amb l’objectiu de
crear consciència i desenvolupar solucions
sostenibles per a l’oceà.

CATÀLEG  DE  SERVEIS

COMUNICACIÓ I INFORMES
Donem suport en la comunicació ambiental i
redacció d’informes científics dels avenços i
resultats de la seva organització.



CONSULTORIA PER  A EMPRESES

L’oceà s ’enfronta a molts  problemes
mediambientals  marins inclosos els
plàst ics ,  la  contaminació,  la  sobrepesca i
e l  canvi  c l imàtic .

El  nostre object iu és a judar a trobar
solucions per a problemàtiques
ambientals  marines que promouen una
corresponsabi l i tat .

Ajudem a les organitzacions i  inst itucions
a trobar solucions efect ives per a la
conservació dels  nostres oceans i
emmarcar-se dins els  Object ius de
Desenvolupament Sostenible de les
Nacions Unides.

RESOLEM EL REPTE
AMBIENTAL DE LA
SEVA ORGANITZACIÓ

ONLINEPRESENCIAL



CAMPANYES  DE  SENSIBILITZACIÓ

Campanyes de sensibi l i tzació i  recol l ida
de plàst ics a la  plat ja  o a l  mar a la  taula
d'  Stand Up Paddle.
Snorkel  i  submarinisme amb monitoreig
del  impacte ambiental  marí  i  de la
biodiversitat  marina.
Ocean SUP Yoga per a crear l 'harmonia
i  connexió amb el  mar i  d ins l 'equip a
través del  moviment i  la  respiració.

Veure el  problema in  s i tu  a juda a crear
consciència i  actuar .  És per a ixò que
considerem que és molt  important
fer campanyes de sensibi l i tzació ambiental
i  team bui ld ing  a  través d 'experiències
immersives a l  medi  marí .

Visual i tzem el  problema in  s i tu  i
contr ibuïm a la  c iència amb les dades
recol l ides,  mit jançant una metodologia de
ciència c iutadana:

EXPERIÈNCIES DE
TEAM BUILDING
IMMERSSIU

PRESENCIAL



Organització de tal lers  amb grups
d' interès i  sectors c ient íf ic ,
governamental ,  ONG, art íst ic  i  educatiu.
Sensibi l i tzació i  xerrades c ient íf iques:
sostenibi l i tat  a  la  seva of ic ina,  impactes
dels  plàst ics ,  protecció i  b iodiversitat
oceànica.
Tal ler  d 'acceleració d ' idees sostenibles a
través de metodologies per potenciar  la
creat iv itat ,  la  generació d ' idees i  e l
trebal l  en equip.  

Organitzem xerrades de conscienciació i
ta l lers  amb l 'object iu de desenvolupar
solucions sostenibles per l 'oceà.  Vincular
diferents sectors i  parts  interessades és la
clau per trobar solucions tangibles i
sostenibles.

SOSTENIBILITAT  A LA SEVA EMPRESA

SOLUCIONS
SOSTENIBLES PER A LA
SEVA ORGANITZACIÓ

PRESENCIAL WEBINARS



COMUNICACIÓ  I  INFORMES

Volem ajudar a vis ibi l i tzar  l ' impacte posit iu
al  medi  ambient que tenen les vostres
accions.

Ajudem al  desenvolupament de materia ls
de comunicació c ient íf ica,  a  través de la
presentació de materia ls  audiovisuals ,
adaptació del  contingut c ient íf ic  a
diferents audiències i  presentació
d' informes tècnics .

SUPORT EN LA
COMUNICACIÓ TÈCNICA
DE LA SEVA EMPRESA 

PRESENCIAL WEBINARS



PLA DE  SERVEIS

Contacte:

Patricia Martí Puig
CEO y Fundadora Oceanogami
+34 606 642 318 (Espanya)
+1 530 436 5378 (Internacional)
info@oceanogami.com
www.oceanogami.com

Contacti amb Oceanogami per un servei personalizat i que
s'adapti a les necessitats de la seva empresa. 

Reservi ara la seva consultoria gratuïta de 30 minuts a
través del link:

http://calendly.com/oceanogami/30min

http://www.oceanogami.com/
http://calendly.com/oceanogami/30min


PREN  ACCIÓ!


