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om un petit grup de consultors diversos, 

apassionats i excepcionals impulsats per 

sobresortir, fer el correcte i realitzar canvis 

positius en tot el que fem. Aportem un 

pensament audaç i el desig de ser els millors en 

el nostre treball en consultoria, estratègia, anàlisi, 

valoració d'empreses i solucions de màrqueting i 

comunicació per a PIMES; i amb indústries que 

van des de la salut, l'immobiliari i els despatxos 

professionals fins al tercer sector i les startups. 

Ens centrem només en allò que sabem fer bé, 

sense pretendre semblar ser el que no som, ni 

voler imitar a les consultores globals. Provenim 

de diversos entorns, alguns hem treballat en 

grans empreses i altres ens hem desenvolupat 

professionalment en empreses petites. Per això, 

tenim la sensibilitat necessària per entendre en 

cada moment qui és el nostre client, què 

necessita i quina capacitat i ritme porta, per així 

assegurar-nos que les nostres propostes són 

sempre adequades i ajustades a la seva realitat. 

ant si el teu objectiu és:

• analitzar la marxa de la teva empresa

• créixer o expandir-te

• millorar rendiments i/o reduir despeses

• buscar socis inversors

• preparar la teva empresa per a la successió

• comprar o vendre el teu negoci

a esperem poder-te ajudar. Sempre 

som sincers, i si creiem que els nostres serveis no 

són adequats a la teva necessitat no dubtem a 

dir-t'ho ja que pensem que l'honestedat i la 

transparència són clau en qualsevol relació 

professional. Et convidem a presentar-nos el teu 

projecte o idea, sense apriorismes, complexos o 

dubtes, i conjuntament avaluarem com podem 

ajudar-te. Deixa'ns simplificar les teves 

preocupacions.

T'esperem!
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“No és la més forta de les 

espècies la que sobreviu, ni

la més intel·ligent, sinó la 

que més ràpidament s'adapta 
al canvi.

Atenent-des de Barcelona
CONSULTORIA ESTRATÈGICA • PLANS DE NEGOCI • ESTRATÈGIES PER A LA SUCCESSIÓ DE L'EMPRESA

ESTUDIS DE VIABILITAT • PLANS DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ • INVESTIGACIÓ DE MERCAT

Charles Darwin



• Assessorem a les persones que han de prendre decisions. Treballem amb directius, gestors i propietaris.

• Som consultors, no contractistes. T'ajudem a posar en marxa aquella idea, a identificar la causa d'un problema, a avaluar noves 

possibilitats de creixement, a resoldre conflictes, a descobrir el potencial de la teva empresa, a analitzar teu entorn i la teva 

competència, a desenvolupar nous serveis, a organitzar els teus recursos ... i a pensar en el futur del teu negoci.

• Ens definim com a especialistes en i en i tenim experiència en diversos sectors, tant nacional 

com internacionalment.

• El nostre equip és petit i molt especialitzat, el que ens permet optimitzar les nostres actuacions i oferir així preus raonables. Fugim de 

la pompositat i ens centrem en allò que és important. Venem confiança i experiència, no informes a pes. Les nostres recomanacions 

es basen en petits projectes amb fites assumibles en terminis raonables, més que no pas en mega-projectes inacabables.







Treballem amb directius, gestors i propietaris

Assessorem a les persones que han de prendre decisions





Aquests són alguns dels valors pels quals els nostres clients confien en nosaltres:



La clau d'un bon servei està en posar-se al lloc del client, no a intentar vendre productes o serveis. Entenent com ets, què necessites, quin és el 

teu entorn i les teves circumstàncies ... i llavors proposar. I tot això ho fem amb molt d’entusiasme, esforç, afecte i professionalitat, aportant tota la 

nostra experiència. Perquè ens agrada la nostra feina i esperem que a tu també.







•

Absolutament tots els nostres projectes -independientement dels col·laboradors que hi 

participin- estan directament coordinats per l’Elena o per l’Enric, els impulsors de Stratega, 

i que són el TEU punt de contacte i de referencia en tot moment. I doncs, què hi pot haver 

més personal, oi?

•

Consultoria és confiança, i la confiança ens la guanyem poc a poc, per això, els nostres 

honoraris d'entrada suposen només entre un 10 i un 20% del total del pressupost del projecte, 

perquè no sigui un obstacle perquè et decideixis a confiar en nosaltres.

•

Dissenyem els nostres projectes de manera que et sigui fàcil "entrar" -sense grans inversions,

ni prerequisits, ni compromisos de permanència eternament i també "sortir" -acostumem a 

treballar a mesos tancats i poques vegades incloem penalitzacions.



“ Escriu-nos o truca'ns ... elena@stratega.cat enric@stratega.cat


