
Context actual

Digitalitzar implica recolzar-se en les noves tecnologies i en les noves formes de
treballar disponibles per ser més eficients, adaptar-se a les demandes del nou client
digital i construir nous models de relació amb clients i proveïdors.

Però avui, una epidèmia ha posat en qüestió les formes tradicionals de treball. S’ha
evidenciat la vulnerabilitat i la feblesa de l’economia davant la manca de digitalització,
i la necessitat de donar resposta a aquesta realitat afrontant els principals reptes de
les empreses, la TRANSFORMACIO DIGITAL.

Però avui, una epidèmia ha posat en qüestió les formes tradicionals de treball. Ens ha
mostrat lo vulnerables que som i també la feblesa de l’economia per la seva falta de
digitalització, posant sobre la taula la necessitat de donar resposta a un dels
principals reptes de les empreses, la Transformació Digital.



Objectiu

El pla d’acompanyament té com a principal objectiu potenciar la Transformació iEl pla d’acompanyament té com a principal objectiu potenciar la Transformació i
adopció Digital (TD) de les empreses, ajudant a millorar la competitivitat i
incrementar la productivitat dels emprenedors, startups, pimes, autònoms a
través de la incorporació de serveis, eines, solucions digitals i canvis de
comportaments de les empreses.

Preparació

TRANSFORMACIÓ
DIGITAL 

Iniciació

 Incorporar 
Serveis/eines per 
digitalitzar-se (CRM, 
ERP, WEB’S …)

 Tecnologia en el 
núvol

 Seguretat
 Data science
 Iniciar canvi de 

mentalitat

 Sinergies entre 
tecnologia i negoci



Serveis/eines per la Transformació Digital 
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Adquisició Renovació 

Presencia Internet
Pack Domini, Email i Disseny 1 Pàgina de Cortesia 70,00 €        37,00 €          

PVP (IVA NO INCLOS)
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