
Digital Factory

Fem realitat les idees dels nostres clients, 
acompanyant-los durant tot el cicle de vida de les 
aplicacions implementades

• Request: El nostre punt de partida són els teus requisits i 
les teves necessitats de negoci o servei.

• Analysis: Creem un document funcional que respongui a 
les teves prioritats i interessos.

• Design: Definim l’arquitectura, la interfície i l’experiència 
de l’usuari.

• Coding: Construïm la solució i la integrem en els 
sistemes de què ja disposes.

• Testing: Realitzem la prova íntegra i la prova en marxa.

• Deploy: Despleguem la solució concreta i habilitem el 
suport posterior.

• Support: Implementem tots els canvis i millores 
posteriors.

• Finish: Seguim caminant junts des de la confiança ja 
establerta.
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Estratègia Digital

Ajudem a aplicar les noves tecnologies, a 
l'estrategia de negoci 

• Transformació Digital: Dissenyem un full de ruta digital 
que permeti a les empreses i organitzacions aconseguir 
els resultats anhelats a curt, mitjà i llarg termini.

• Estratègia Omnicanal: Situem els usuaris en el centre de 
l’estratègia per tal d’interactuar amb ells, conèixer-los i 
oferir-los una experiència totalment personalitzada.

• Desenvolupament d’actius digitals: Traslladem els valors 
i el punt de vista dels nostres clients a una presència 
digital òptima (desktop, tablet, mòbil, app…) per tal de 
maximitzar els resultats amb vista a User Digital Design.

• Digitalització de processos: Redefinim els processos de 
negoci, aplicant-hi les noves tecnologies per tal 
d’optimitzar l’operativa i aconseguir una més gran 
eficiència.

Transformació Digital
Orienta la teva organització al món digital

Marketing Digital

Ser-hi, a Internet, no és suficient: cal assolir-hi una 
VISIBILITAT plena

• SEO (Search Engine Optimization): Pla per a la millora de 
les posicions en els resultats dels cercadors.

• SEM (Search Engine Marketing): Definició i seguiment 
de campanyes de màrqueting per a la ràpida  
optimització dels resultats en els cercadors.

• SMO (Social Media Optimization): Definició, execució i 
seguiment del Pla Estratègic de Màrqueting a les  
Xarxes Socials.

• CM (Content Marketing): Elaboració i difusió de 
continguts en mitjans i plataformes adequades.


