
Acostem desitjos a realitats



Què

Aportam solucions econòmiques i creatives perquè tant vosaltres com
els vostres clients estigueu millor a l’empresa

Les consultes

Per a nosaltres l’entrevista és fonamental: Us escoltem, us ajudem a aclarir les vostres demandes,
avaluem la vostra idea conjuntament i us n’oferim d’altres. 

Aquí teniu les consultes més habituals:

• Reformar o mudar-me?

Quant pot costar fer una reforma del local? I si ens traslladem a un de nou?

Fins ara, ho hem fet com hem pogut, però com fer-ho a partir d’ara? Reordenem el caos per 
continuar uns anys més amb el negoci dins casa nostra? O és més adequat que ens mudem? 

• Orientació per a la recerca d’un local

Una vegada sé els diners que tinc i a quin crèdit puc accedir, com ho he de fer per cercar un 
local?

Amb quines coses m’he de fixar? Amb aquesta consulta podreu tenir uns criteris clars de com fer
la cerca i podreu aclarir també les vostres prioritats. 

• Decisió de compra

Després de molt de temps de buscar tenim 2 o 3 locals però no estem segurs de quin triar

Farem una inspecció de cada un d’ells i els avaluarem des d’un punt de vista constructiu i de les
possibilitats de modificació que tenen. 

• Avaluació d’un projecte

Tinc un projecte que no estic segur que sigui el que vull. Què puc fer?

Avaluem  els  vostres  projectes  per  aclarir  si  s’ajusten  a  les  vostres  expectatives  i  demandes.
L’entrevista vos servirà per dissipar els vostres dubtes.

• Canvi de mobiliari i d’ambientació

Ara mateix no podem disposar de gaires diners. No podem ni comprar mobles nous, val la pena 
fer una consulta?

De vegades, pocs canvis  i  aparentment petits  poden ser  molt importants.  La percepció pot
canviar molt amb uns simples retocs.
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Com

Disposeu d’una primera entrevista gratuïta.
Després ens reunim amb vosaltres, escoltam a tots els membres, i amb el mètode que
emprem, destriem conjuntament, a partir del que ens demaneu, el que voleu. 

Perquè

Les consul tes  poden ser  út i l s  per :

•  Descobrir  s i  els  vostres  espais  s’adeqüen  de  la  mil lor  manera  a  les
vostres demandes i  a les dels vostres cl ients

• Obtenir  assessorament per a l ’autoconstrucció

• Fer que cada peti ta intervenció t ingui senti t  de conjunt

• Ampliar perspectives i  possibi l i tats no contemplades anteriorment

• Preveure les possibi l i tats de creixement i  l ’evolució de l ’empresa

• Avaluar la coherència entre el  que l ’empresa fa i  els seus espais

Per a qui

Les  consul tes  poden ser  per  a  aquel l s  empresar i s  que  no  s’acabin  de  trobar  bé
al  seu  l loc  de  feina  però  el s  moments  més  f reqüents  que  requereixen  una
consu l ta són:

• In iciem un projecte

Potser  que  comencem  el  negoci  a  la  casa  famil iar  o  que  cerquem  un  local .
Quins  són el s  punts  que hem de teni r  en compte?

• E l  negoci  creix

Hem  anat  fent  peti tes  reformes  aix í  com  ens  han  aparegut  les  necess i tats  però
arr iba  un  moment  que,  o  hem  de  reformar  o  ens  hem  de  mudar .  ¿Quina  és  la
so lució més adequada?

• Ens  t rasl ladem a una seu més gran

Ha  augmentat  el  volum  de  negoci  i  hem  contractat  a  més  t rebal ladors .  Tot  és
mol t  més  complex .  ¿Quines  caracter í s t iques  ha de teni r  aquest  nou espai  i  com
ho hem de fer  per  a organitzar- lo bé?

• Obr im noves seus

Hem tr iat  uns quants  local s  però,  com el s  adaptarem? I  podran crèixer? 

• Hem de redui r  espais  

Tenim  la  jubi lació  aprop  o  l ’empresa  ara  és  més  peti ta.  ¿Quina  és  la  mi l lor
manera de div id i r  l ’espai  que  tenim? ¿S i  tenim  el  local  d ins  casa nostra  com  el
podem reconver t i r?
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