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Noelia, Jesús, Gustavo, Dani i Albert, més de 15 anys tre-
ballant junts donen per moltes anècdotes, moltes vivèn-
cies i grans experiències. Avui, tot això es resumeix en un 
ambient de treball fantàstic, amb positivitat i passió per tot 
el que fem.

Això justament és el que intentem transmetre als nostres 
clients, un equip de persones altament qualificades, amb 
una llarga trajectòria en el seu sector informàtic i amb la 
capacitat d´aportar solucions als problemes i necessitats 
de cada empresa. Estem a prop, t´escoltem i intentem 
ajudar-te.

“Pretenem fer-te la vida més fàcil, no complicar-te-la”

Conceptes com pàgina web, email, extranet, intranet, 
mailing, botigues virtuals, portals, seo, sem, xarxes, 
servidors, app, blogs, adwords, Google, marketing 
online, xarxes socials… Aquestes són algunes de les 
moltes paraules que fem servir a la nostra web. Al final 
tot es resumeix en una mateixa idea, nosaltres coneixem 
i treballem des de fa molt de temps amb tots aquests 
conceptes (i molts més), així que, podem dir en veu alta 
que som professionals qualificats capaços de donar 
solucions als teus problemes o necessitats informàtiques.
Siguis una empresa gran, mitjana o petita, o un professional 
independent, creiem que podem ajudar-te, estem a prop 
teu i la nostra experiència ens avala.

QUI SOMQUÈ FEM

#somoscercans

El nostre Equip
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La credibilitat es guanya amb el temps, el creixement amb l´esforç, i l´estabilitat s´aconsegueix aprenent dels errors. Aquestes 
premisses unides a una tremenda il.lusió per millorar i formar-nos de forma continuada fan que al 2018 encara continuem “al peu 
del canó” (en un local més gran i més preparat) desenvolupant la nostra activitat professional amb les mateixes ganes i la mateixa 
filosofia de feina que el primer dia, amb molta més experiència i fent dels serveis informàtics la nostra forma de vida, tal com  
somiàvem cap al 2001.
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Serveis D&D



P V
ASSITÈNCIA REMOTA

Busquem donar-te una assistència 

ràpida, truca´ns i ens connectarem per 

donar-te una solució a l´instant.

#hointentemferfacil

TÈCNICS “IN SITU”

Ens desplacem, t´enviem als nostres 

tècnics. Saps qui és el responsable del 

teu sistema informàtic. Volem que con-

fiïs en nosaltres. #sompropers

RESPOSTES RÀPIDES 

Temps d´espera  inesgotables, 

emprenyaments, tensió. És cert, la 

informàtica ens porta a situacions límit, 

ho sabem, i és per això que et donem 

un temps de resposta màxim de 24 

hores. #femelquedecidim

x

.

Ho passem bé treballant, és cert, però això no és 

incompatible amb la professionalitat i la qualitat en el 

servei, per què hauria d´estar-ho? 

Els nostres clients ens coneixen, saben amb qui 

treballen, i el més important, confien en nosaltres i en 

el nostre grup de treball. Si estàs llegint això, esperem 

que tu també ho facis. 

RESPOSTES RÀPIDES: explica´ns les teves necessitats, 

et donarem solucions.

CONEIX ELS NOSTRES SERVEIS 
I COM PODEM AJUDAR-TE 
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PACK D´HORES                                                         
 
Un pack d´hores és senzillament 
contractar un Servei professional, 
integral i adaptat a un preu reduït, 
sense perdre qualitat, assegurant-
te respostes ràpides i solucions als 
teus problemes Informàtics.

POSICIONAMENT I 
MÀRQUETING ONLINE                                                    
 
Necessites que la teva web 
obtingui el major nombre de visites 
possibles?
Vols treure el màxim rendiment a la 
teva pàgina?

MANTENIMENT
INTEGRAL                                                  
 
També és molt simple, tindrà un 
informàtic a la seva empresa, això 
sí, de forma externa però formant 
part activa del desenvolupament 
eficient i continuat del seu sistema 
informàtic.

MANTENIMENT I 
CONFIGURACIÓ DE 
XARXES                                              
 
Serveis de configuració i 
manteniment de xarxes 
informàtiques. Tenim bona relació 
amb els cables i les connexions, 
sabem fer-los funcionar.

CREACIÓ I MANTENIMENT 
DE PÀGINES WEB                                                        
 
La teva imatge, la teva identitat 
i la teva carta de presentació. 
T´escoltem i transformem les teves 
idees en realitat.

REPARACIÓ I 
RECUPERACIÓ
DE DADES
                                                       
Serveis globals de reparació 
informàtica per a empreses i 
particulars.



“Si el teu negoci
no està en internet,

el teu negoci
no existeix” 

Bill Gates
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Crear i generar negoci per als nostres clients és la nostra 
especialitat. Internet és un món molt ampli, en constant 
evolució amb múltiples e increïbles eines que pots fer 
servir per generar un negoci i amb una infinitat d´accions 
“comercials” que podem fer servir per treure el màxim 
rendiment a la nostra empresa.

Nosaltres dissenyem la teva estratègia digital, l´executem, 
la seguim i l´analitzem. Termes com Google AdWords, Social 
Ads, campanyes 360º, remarketing, SEO, SEM, campanyes 
RSS, Google Shooping, mailing, formen part del nostre dia a 
dia. Sabem fer-los servir i el més important, sabem treure´ls 
rendiment. Deixa´ns que t´ho demostrem.

MÀRQUETING ONLINE
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Q
DISENY WEB ANALÍTICA

La primera impressió és la que 
compta. Dissenyem la web que 

necessites. La teva web!

Internet ens proporciona tot tipus 
de dades. Analitzem aquesta

informació i passem a l´acció de 
forma efectiva.

XARXES SOCIALS

Connecta e interactua amb el teu 
públic objectiu en les diferents 

xarxes socials.
Les possibilitats són immenses!

CONSULTORIA

Cada projecte és diferent, 
estudiarem el teu cas, la teva 
marca, les teves necessitats i 

crearem una web a la teva mida.

POSICIONAMENT
WEB

Posiciona la teva empresa als 
primers resultats de Google i 

aconsegueix que tothom et trobi.

%
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%
POSICIONAMENT WEB

T´expliquem aquest Servei molt ràpidament i de forma molt 
resumida:

1 -  Entro a internet
2 - Vaig a Google (buscador)
3 - Busco el meu Servei, el meu producte, la meva pàgina…
4 - I… sorpresa! La meva pàgina web no apareix als resultats de 
la cerca.

Bé, doncs justament és això el que nosaltres volem evitar i al que 
ens dediquem. Volem que siguis visible, que apareguis, que et 
trobin, i és clar… que venguis!



11

www.dydserveis.com


XARXES SOCIALS

Quantes vegades em sentit parlar del “Community Manager”?
Traslladat a un llenguatge pràctic, es tracta  de gestionar les vostres 
xarxes socials perque tingueu un canal de comunicació directe amb 
els vostres clients o possibles  clients i que, a més, això es pugui traduir 
en beneficis.

La idea és fàcil, aprofitar al màxim els múltiples recursos que les 
xarxes socials ens ofereixen, plantejar, definir i marcar una estratègia 
i aconseguir resultats fantàstics per la teva empresa. Ens marquem 
objectius i anem a aconseguir-los.
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CONSULTORIA

Volem conéixer les teves necessitats i saber quines expectatives 
tens per la teva pàgina web.

La idea és oferir-te un desenvolupament a mida, personalitzat 
i ajustat a allò que realment consideris important.

Per suposat nosaltres t´assessorarem, t´aportarem idees i 
buscarem totes les alternatives possibles per construir junts la  
teva web, la teva imatge i el teu aparador a la xarxa.

Saps quina és la teva competència? Saps a qui et vols dirigir? 
Saps quina és la millor forma de vendre el teu producte o servei?

Prenem  un  cafè?

Q



13

www.dydserveis.com


DISENY WEB

Moltes empreses fan pàgines web, és cert, la diferencia és que 
nosaltres fem la teva pàgina web.

Ens trobem davant un món digital on la teva presencia es fa 
imprescindible .El resum seria, tothom té pàgina web. 

La pregunta llavors és: en què haig de ser diferent?

En el disseny, aquesta és la resposta. Senzillament per que la primera 
impressió compta i molt. No val qualsevol disseny, no val qualsevol 
estructura, no val simplement ser-hi, hem de ser creatius, originals 
i sobre tot pràctics. Àgils en l´usabilitat, i per suposat, adaptats a 
qualsevol dispositiu, només així aconseguirem destacar, només així 
la nostra web ens aportarà beneficis, i en D&D sabem com fer-ho

Creatiu i pràctic? Sí, per qué no!
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ANALÍTICA

El gran avantatge d´internet i del món digital està a la quantitat 
d´informació que tens i reps: qui, com, quan, on… Infinitat de dades 
que em de saber interpretar per orientar la teva pàgina web fins els 
objectius establerts.

Una bona anàlisi prèvia ens ajudarà a marcar aquests objectius, 
necessitem saber què volem fer, cap a on ens volem dirigir i quin serà 
el camí per aconseguir-lo. Què fa la competència? Com treballen? 
Quines accions s´estan portant a terme? Aquestes seran algunes 
de les preguntes que marcarem en vermell abans d´iniciar el teu 
projecte i a més facilitarem les eines necessàries per que el control i 
seguiment posterior sigui el més efectiu i clar possible. 

No pretenem fer una pàgina web més, volem fer la teva pàgina 
web, i per això ens asseurem amb tu, abans, durant i després, no 
des de informes freds i plens d´estadístiques i dades moltes d´elles 
incomprensibles, sinó des de la conversa i l´anàlisi conjunt, tu saps el 
que vols i nosaltres t´ajudem a aconseguir-lo.
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