
Donant vida a les dades 

PRESENTACIÓ D’EMPRESA 



Som una consultora 
de Business Intelligence… 



L’anàlisi de la informació 
com una eina necessària  
per enfocar estratègies  
i prendre decisions 

Ens centrem en…  



La nostra visió…  

Ser partner 
de pimes 
i entitats 

en l’anàlisi de dades, 
construcció d’indicadors 
i gestió de la informació 
al servei del marketing 



Contribuir al 
desenvolupament 
d’una economia 

social 

Amb una missió… 

integrada al territori 
i integradora  

de les persones  
que l’habiten 



Et portem l’estació més adient… 



El ritme del dia a dia  
t’impedeix escoltar 

“què diuen els números”?  

Voldries prendre decisions 
veient gràfics evolutius?  

T’agradaria analitzar millor 
la informació que generes?  

Vols conèixer millor els 
teus clients potencials?  

Et seria útil contrastar  
la teva situació  

amb dades del sector?  

Com t’aniria tenir els indicadors clau 
en un sol foli? 



El que no es mesura no es pot avaluar 
  

El que no s’avalua no es pot millorar 



Els nostres serveis… 



Ecosistemes d’informació integrada 

Segmentació de clients 

Medició d’intangibles 

Visualització de dades 

Estudis de mercat 

Podem ajudar-te amb… 



Estudis de mercat 

Investiguem tendències i  
comportaments per fer 
una foto representativa d’un target, 
fenomen o sector  
que vulguis conèixer millor 



Visualització de dades 

Facilitem la comprensió de  
les dades amb gràfics, infografies  
i entorns interactius 



Medició d’intangibles 

Construïm indicadors sobre 
conceptes intangibles com  
imatge de marca, notorietat,  
impacte, fidelitat o retorn 



Segmentació de clients 

Identifiquem grups de clients reals 
i potencials per comunicar i oferir 
a cadascú el que vol i necessita 



Ecosistemes d’informació integrada 

Relacionem informació externa amb 
dades internes de l’empresa per 
construir mapes de tendències, 
quadres de comandaments o KPI 



Transformem les teves dades en oportunitats 



Ens trobaràs a...  



un entorn rural i mediterrani 

Més enllà de l’àrea metropolitana,  
on a vegades no arriben 
altres consultores. 

I anem allà on hi hagi pimes  
i entitats públiques o privades  
que vulguin treure tot el suc  
de la informació disponible. 



“Rural consulting”  
ens va dir un amic, i ens agrada… 



Som fruit d’un somni… 



Visirius neix la tardor de 2015,  
com un projecte d’Amanda Figueras, 
sociòloga de formació i analista de 
professió, amb més de 15 anys 
d’experiència en instituts 
d’investigació de mercats. 

Amb la voluntat d’aportar el que 
millor sé fer: analitzar informació  
i extreure’n aprenentatges,  
construint relacions de confiança… 



Treballem amb petites empreses i grans persones  
que cuiden el producte i el servei 

Formem part de 

I ens coordinem amb partners i proveïdors dels nostres clients 



Creem en xarxa - Creiem en les xarxes 



626.19.57.59 
amanda@visirius.com 
www.visirius.com 

Ens agradarà 
parlar amb tu 

/Visiriuscom 

@visiriuscom 

Perfil personal 
Pàgina d’empresa 

Disseny: Leve Gráfica 
Fotos: Àlex Puyol i Amanda Figueras 

https://www.facebook.com/Visiriuscom/
https://twitter.com/Visiriuscom
https://es.linkedin.com/pub/amanda-figueras/1b/5a0/691
https://www.linkedin.com/company/visirius?trk=top_nav_home
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