
PRESENTACIÓ CORPORATIVA



QUI SOM

QUÈ ENS CARACTERITZA?

Som una empresa formada l’any 2006, especialitzada en el disseny de pàgines web i 
desenvolupament de tot tipus de projectes creatius i innovadors en entorn web.

Qualitat del 
producte 

Experiència
professional

Assessorament
 i solucions

personalitzades

Proximitat i 
eficiència

Garantia i 
compromís
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EVOLUCIÓ I EXPERIÈNCIA

Equip especialitzat 
d’enginyers i dissenyadors

Més de 200 projectes
desenvolupats

Des de 2006 satisfent
les necessitats dels 

nostres clients

Treballem per a tots
els sectors

Disseny
gràfic

Màrqueting
online

Disseny i 
programació
de pàgines

 web

Desenvolupament
d’aplicacions

web
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Oferim una solució integral adaptada a les necessitats de cada empresa 
per a potenciar la seva presència a Internet.

SERVEIS

DISSENY I
PROGRAMACIÓ

 DE PÀGINES
 WEB

DESENVOLUPAMENT
D’APLICACIONS 

WEB

MÀRQUETING 
ONLINE I

POSICIONAMENT
 WEB

ALLOTJAMENT,
SEGURETAT I

MANTENIMENT

DISSENY
 GRÀFIC

4/12



 93 676 47 83 / 648 814 601        info@weweb.cat        www.weweb.cat

DISSENY WEB

CARACTERÍSTIQUES

Blogs

Landing pages

 Optimització per a cercadors

Usabilitat

Responsive design

Web atractiu i modern

Últimes tecnologies i estàndards

Web adaptat a tots els dispositius

Web fàcil de navegar

Web innovador i eficient

Web ben posicionat a Internet

Disseny personalitzat

5/12

Pàgines web a mida

Botigues virtuals

Reserves i inscripcions online

Webs autogestionables Web Apps

Minisites
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PROGRAMACIÓ D’APLICACIONS WEB

EXTRANETS
Software de comunicació 

amb els clients.

INTRANETS
Software per a la comunicació 
interna entre el personal de 

l’empresa.

SISTEMES DE GESTIÓ 
EMPRESARIAL
Software per a 

l’administració de l’empresa.

CARACTERÍSTIQUES

Últimes tecnologies i estàndards

Disseny personalitzat i usable

Solucions a mida

Aplicacions aptes per a tot tipus d’usuari

Sistemes ràpids i eficients

Desenvolupament en entorn web Accessibles des de qualsevol ordinador

Anàlisi i assessorament

6/12



MÀRQUETING ONLINE
Assessorem sobre quina és la millor estratègia de màrqueting online segons cada empresa 

i ens encarreguem d’executar les accions corresponents.

SEO
(Posicionament web)

E-mail màrqueting
(Newsletter)

Màrqueting  mòbil

SEM
(Google Adwords)

Creació de continguts

Xarxes socials
MÀRQUETING 

ONLINE

OFFICIAL CERTIFICATE
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MANTENIMENT WEB
Oferim un servei de manteniment complet, proporcionant un suport tècnic permanent i 
garantint que el projecte web es trobi sempre actiu a Internet i funcionant correctament, 

per tal que el client no s’hagi de preocupar de res.

DOMINI, HOSTING i E-MAIL

Contractació i renovació 
del domini, l’allotjament 

i el correu electrònic 
de l’empresa. 

Estadístiques web.

SEGURETAT

Manteniment del
servidor web i la base 
de dades, còpies de 
seguretat, protecció 

antivirus i 
filtres antispam.

SUPORT TÈCNIC

Atenció personalitzada 
i assessorament 

davant de qualsevol 
consulta, resolució de 
dubtes i ajuda tècnica.

ACTUALITZACIONS

Actualitzacions de 
continguts a la 
pàgina web i 

manteniment del 
sistema.
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Traduïm en imatges tot allò que es desitgi transmetre, ja sigui una idea, un producte, una marca 
o un pensament, sempre a través d'imatges creatives i personalitzades.

DISSENY GRÀFIC

ONLINE
Pàgines web

Landing pages i Minisites
Intranets i extranets

Newsletter
Banners

OFFLINE
Logotips

Papereria corporativa:
targetes de visita, fulls, sobres

Publicitat: flyers i catàlegs
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COM TREBALLEM
Cada una de les fases de desenvolupament d’un projecte són importants, 

des de la primera reunió fins a l’entrega final, el manteniment i la promoció online.

ANÀLISI i
ESPECIFICACIÓ
Analitzem els 
requisits de 
l’empresa i 
especifiquem les 
característiques 
funcionals del 
projecte.

DISSENY
Definim els estils 
de la interfície web 
i l’estructura de 
totes les pantalles 
en format gràfic. 
Acordem el 
disseny final amb 
el client.

PROGRAMACIÓ
Desenvolupem el 
projecte a partir 
del disseny 
establert, 
programant cada 
una de les 
funcionalitats del 
sistema.

LLANÇAMENT i 
MANTENIMENT
Realitzem proves, 
publiquem el 
projecte web a 
Internet i ens 
encarreguem del 
posterior 
manteniment.

MÀRQUETING
ONLINE
Apliquem les 
estratègies de 
publicitat online 
més adequades, 
segons les 
necessitats i 
recursos 
del client.
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Podeu consultar els projectes més destacats que hem realitzat a través del nostre portafoli a 
www.weweb.cat/projectes i també les opinions dels nostres clients a 

www.weweb.cat/empresa/testimonis. 

REFERÈNCIES

 93 676 47 83 / 648 814 601        info@weweb.cat        www.weweb.cat 11/12



Av. Barcelona 83-85, planta 1 despatx 5
Centre Miquel Martí i Pol

08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
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