
Entitat sense afany de lucre

Treballem per donar ser-
veis de comunicació a les 
empreses.D
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www.adfocet.cat
Tel.: 938 832 949

C/ Sant Pere, 9 baixos 
08500 Vic

A qualsevol punt de 
Catalunya



Serveis

Empresa sense ànim de lucre on el 95% dels treballadors 
estan afectats de discapacitat física.  Situats a Vic oferim els 
nostres serveis de comunicació des de l’any 2012.

Qui som?

Què fem?
Realitzem tasques de comunicació utilitzant com a eina 
principal la comunicació per telèfon per prospecció comer-
cial, atenció al client, enquestes telefòniques, campanyes 
informatives. Gestionem la comunicació a les xarxes so-
cials segons els objectius dels nostres clients i clientes i 
comprovem i depurem bases de dades.  

•	Realitzem comunicació telefònica al públic objectiu se-
gons les necessitats de l’empresa. 

•	Gestionem la comunicació a la xarxa per aconseguir els 
objectius establerts per els nostres clients i clientes. 
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Entitat sense afany de lucre

Som un proveïdor integral 
de serveis de màrqueting i 
d’ externalització de serveis 
que dissenyem, gestionem i 
desenvolupem tots els pro-
cessos de la cadena de valor 
d’ una campanya de màrque-
ting o de comunicació.D
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www.gureakmarketing.com
pcastrillo@gureak.com

Av. Llenguadoc, nº 31 PI Bonavista
08915 Badalona (Barcelona)

Tel.: 934 655 383 
 

A qualsevol punt de 
Espanya



Serveis
Som un Centre Especial de Treball amb l’objectiu de gene-
rar oportunitats laborals, estables i adaptades a les capaci-
tats de les persones amb discapacitat.
“En un món de possibilitats tot és possible, si desitges 
l’impossible.”
Ens definim com un Partner especialitzat en Màrqueting i 
Logística promocional.

Qui som? Què fem?
OFERIM LA SOLUCIÓ A LES TEVES NEVESSITATS: T’ acom-
panyem a la gestió integral de projectes amb la participa-
ció de professionals especialitzats en diferents disciplines. 
Oferim Serveis de Màrqueting Relacional, Marketing Pro-
mocional, e-Commerce, Optimització Logística i Externa-
lització de Serveis recolzats en tot moment d’un continu 
assessorament analític i operatiu.

•  Servei d’ atenció multicanal: trucades telefòniques, co-
rreu electrònics, consultes fetes mitjançat una web, con-
verses online (chat), xarxes socials (Facebook, Twitter)... 
convertint-nos en un veritable servei multicanal.

•  Oferim solució complerta a 010 Atenció Ciutadana, In-
formació, Atenció i Gestió de consultes i reclamacions 
multi canal .

•  Atenció continuada 365 dies al any
•  Multi-idioma
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Entitat sense afany de lucre

Som més que un CallCenter, 
podem ser part de la teva 
empresa!D
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Tel.: 93 228 96 99
Fax: 93 228 98 97
informacio@tlmk.fem.es

Tamarit, 104, entresòl
08015 Barcelona

http://www.femcet.com 

A qualsevol punt de 
Espanya



Serveis
El Centre Especial de Treball de la Fundació d’Esclerosi  
Múltiple
Una Associació sense ànim de lucre, amb una plantilla de 
80 treballadors amb discapacitat física i/o sensorial
Nascuts al 1999, amb mes de 15 anys d’experiència en els 
serveis que oferim
Els serveis que oferim a les empreses i Administració públi-
ca, són Call Center (Atenció telefònica i Emissió ), Serveis 
Administratius (Back Office) i Manipulats
Avalen la nostra qualitat en les tasques que desenvolupem, 
la cartera actual de 70 clients, que han valorat els nostres 
serveis amb una mitja de 5’2, en una escala de 1 a 6

Qui som? Què fem?
Àrea dedicada a l’atenció telefònica, tant d’emissió (OUT-
BOUND), com de recepció (INBOUND), operat per personal 
especialitzat, amb l’objectiu d’oferir al client un servei que 
s’adapti a les seves necessitats. 

Qué ens diferencia?
•	 Iniciar de forma àgil accions per donar resposta a neces-

sitats immediates
•	Canvis dinàmics als argumentaris
•	Disposar d’eines que ens permeten generar informes 

quantitatius i qualitatius pel client i estadístiques inte-
grades de les accions realitzades.

•	Facilitem l’accés a l’activitat diària de la campanya ( for-
mació operadors, escoltes...).

•	Cada client compta amb un Responsable, que actua 
com a interlocutor únic.

•	El centre compta amb un equip humà estable i contí-
nuament format, evitant la rotació de personal,  i que 
permet conèixer a fons les campanyes que es porten a 
terme, aportant valor a la mateixa.

• Oferim Millores continues al servei que gestionem (iso 
9001:2008)

Emissió (Outbound)
•	Enquestes satisfacció
•	Treball de camp
•	Actualització bbdd
•	 Informació d’ofertes
•	Gestió d’actes
•	Concertació de visites

Recepció (Inbound)
•	Atenció clients / socis
•	Resolució d’incidències i reclamacions
•	Suport a actes
•	Gestió de programes de pacients
•	Venta d’entrades
•	Help desk

Consultoria 
•	Disseny enquesta satisfacció ( clima laboral, satisfacció 

clients)
•	Realització del treball de camp
•	Anàlisis dels resultats, i posteriors accions de millora 
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Entitat sense afany de lucre

Ofereix serveis de qualitat a 
empreses i entitats públiques.D
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Tel. 93 223 63 91 
Fax 93 223 42 26 
asproseat@asproseat.org

c/ Dolors Aleu, 27-33,
08908 L’Hospitalet

www.asproseat.org

A qualsevol punt de 
Catalunya



Serveis

El grup Asproseat compta amb una trajectòria de més de 
30 anys d’experiència en l’àmbit de l’atenció a persones 
amb discapacitat, atenent gairebé 600 persones i amb més 
de 300 treballadors, 160 dels quals són persones amb dis-
capacitat.
Els seus serveis engloben l’àrea d’atenció diürna, atenció 
residencial, activitats associatives, serveis de tutela i àrea 
laboral. Amb l’esperit de cercar l’excel.lència, el grup As-
proseat està en procés d’obtenció del segell de l’EFQM així 
com la certificació amb la norma ISO 14001:2004.
Des dels inicis, al Centre Especial de la Fundació Asproseat
Empresa i Treball, certificat per la norma de qualitat UNEEN-
ISO 9001:2008, s’han cercat noves línies d’activitat que 
permetin junt amb la inversió tecnològica, incrementar i 
mantenir el nombre de llocs de treball per a persones amb
discapacitat.

Qui som? Què fem?
Asproseat Contact Center és un servei de externalització 
de processos de negoci (BPO) especialitzat en Call Center. 
Disposa de tecnologia d’última generació per oferir la màxi-
ma seguretat als nostres clients gràcies a la col·laboració 
amb Bitnap Data Center. Així com la resta d’activitats de la 
Fundació Asproseat Empresa i Treball, Asproseat Contact 
Center treballa per a la inserció laboral de persones amb 
discapacitat, alhora que ofereix serveis de qualitat a em-
preses i entitats públiques.

•	Recepció: Omnicanal, multinivell, multilingüe
•	Emissió: Telemarketing tecnològic, campanyes comer-

cials de captació de clients, venda directa, concertació 
de visites, enquestes i recerca de mercats 

•	BPO. Externalització de processos de negoci, actualit-
zació i manteniment de bases de dades, màrqueting, 
processos tecnològics, comptables...
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