WEB
CO MUNIC AC IÓ
H O S TING

Som una empresa innovadora i amb experiència, un
equip professional preparat per concebre, dissenyar i
implementar projectes de comunicació interactiva
i tradicional.
Més de 500 realitzacions, solucions i coneixements
estratègics aportats als nostres clients des de 1997.
Especialistes en projectes web, comunicació gràfica
i hosting a internet.

creativitat
tecnologia
servei

DISSENY GRÀFIC
IMATGE CORPORATIVA

PUBLICITAT

GRÀFICA APLICADA

PACKAGING

La creativitat ha
passat de ser
important a ser la
diferència.

La major part dels
productes que consumim
vénen en un envàs que
compleix una sèrie de
funcions bàsiques:
protegeix el contingut,
facilita l’emmagatzematge
i dóna informació als
consumidors.

MAR©A
La imatge corporativa d'una empresa s'estén des dels productes i serveis,
el nom, logotip, tipus de lletra, colors, fulletons, packaging, web, punts de
venda, flotes,.. fins a la manera en com responem a una trucada de telèfon.
Així, tots els elements d’una identitat corporativa, a més de diferenciar-nos
davant de la resta del mercat, ens han d’ajudar a mostrar i mantenir uns
valors específics que deixin una impressió duradera davant el futur client.
Aquesta és la nostra feina, fer coincidir tots aquests elements per tal de
potenciar amb la màxima precisió la imatge que cadascú necessita.
Us assegurem un avantatge competitiu enfront la resta del mercat.

logotips
fulletons
packaging
presentacions
senyalèctica
gran format
rotulació
mailings
fotografia
il.lustració
stands

La nostra tasca és confluir
totes aquestes funcions
en un disseny el màxim
d’irresistible pel potencial
comprador.

MULTIMÈDIA
WEB

PROJECTES A MIDA

GLOBAL

POSICIONAMENT WEB

W³EB
Crear una pàgina web és comunicar seguint una estratègia, transmetre creativitat per aconseguir resultats.
Mantenir un equilibri entre l'estètica i la funcionalitat
és bàsic per destacar a internet, i fer ús de la tecnologia
adequada ho és per diferenciar-se.
Oferim un servei ampli de solucions: web, intranets
corporatives, aplicacions de control i gestió...
Quines són les seves necessitats?

Coneixem el funcionament
dels principals buscadors
i optimitzem les pàgines
web perquè apareguin en
les primeres posicions.

SERVEI
ALLOTJAMENT WEB

DOMINIS

SEGURETAT

SUPORT AL CLIENT

HOSTING {
Oferim servei de hosting en servidors dedicats i virtuals, allotjats en
Data Center d'última generació. D'aquesta manera podem donar
prestacions avançades i un seguiment permanentment controlat.

Servei integral
de hosting.

Gestió de correu electrònic professional (pop3, webmail i per a
dispositius mòbils) sota mesures antispam i antivirus efectives.

servidors segurs
linux i windows
backups diaris
estadístiques web
gestió del correu
webmail
antivirus
antispam
registre de dominis
suport 24 x 7

Registrem i gestionem els vostres dominis:
.com, .net, .es, .cat, .biz, .info, .org, .eu, multilingües .es, ...

Donem un servei
d'atenció al client
personalitzat i transparent,
atenent i assessorant-lo
en tot moment.
És el nostre element
diferenciador.

DESENVOLUPAMENT
EINES A MIDA

TECNOLOGIES MÒBILS

EXPERIMENTACIÓ

INNOVACIÓ

APLICACIONS *
gestor de continguts - Endo és el gestor de continguts que permet mantenir i
actualitzar pàgines web i intranets sense limitacions i de manera ràpida.
butlletí electrònic - Newslee és la solució per gestionar butlletins electrònics i campanyes d'e-mail màrqueting, i fer enviaments a usuaris, clients i
col·laboradors via e-mail.
botiga virtual - EasyMarket és l’aplicació que permet gestionar botigues online, de manera completa i obtenint el màxim benefici del comerç electrònic.
gestor d’arxius - Fast Up permet compartir fàcilment arxius de gran tamany
entre clients i usuaris.
gestor de reserves - G-room és el software per a la gestió de reserves on-line
d'hotels, aparthotels, apartaments i cases rurals.
missatgeria mòbil - Smslee és la solució per enviar missatges sms massivament,
a llistes d'usuaris des d'internet..

Solucions en
e-business,
e-màrqueting i
noves tendències
a internet.

L'objectiu és investigar
per reinventar i crear
noves aplicacions basades
en noves tecnologies, que
milloren i optimitzen les
activitats de les empreses
i usuaris a internet.

Rich Internet Applications (RIA)
Web 2.0 i serveis
Interaccions 3D
Tecnologies mòbils

Podem oferir una solució
de qualitat, perquè tenim
experiència i som un
equip expert i preparat
(dissenyadors, creatius i
enginyers).
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