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 SERVEIS DE MÀRQUETING 
I DESENVOLUPAMENT  DE 
NEGOCI  

 Marketeasing som una empresa de 
consultoria amb una àmplia experiència 
oferint serveis i eines de gestió per als 
departaments de Màrqueting i Vendes de 
les petites i mitjanes empreses, amb 
l’objectiu de millorar i impulsar el 
desenvolupament del seu negoci. 
 

Consultoria de 
Màrqueting i 
Vendes 

 

Durant més de 15 anys, a Marketeasing 
hem estat ajudant als nostres clients a 
desenvolupar Plans de Màrqueting en els 
àmbits estratègic, tàctic i operatiu tant per 
crear noves línies de negoci en nous 
mercats (Asia), como per incrementar les 
vendes de les seves línies de negoci 
actuals. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTRATÈGICA 

Anàlisi,  Visió, 
Objetius 

Tres línies 
d’acció  

 

TÀCTICA 
Mitjans, 

Recursos, 
Previsions 

 

OPERATIVA 

Direcció, Suport, 
Coaching, Gestió, 

Seguiment 

L’abast dels nostres serveis 
cobreix des de l’anàlisi del 
màrqueting actual de 
l’empresa, fins a la definició 
d’una estratègia i la seva 
posada en servei, així com 
la formació i el coaching 
directiu necessaris per al 
seu manteniment posterior. 
 

UNA METODOLOGIA 
ORIENTADA CAP A L’ÈXIT 



 

ÀMBITS 
D’ACTUACIÓ  

Actuem en els 
àmbits clau per al 
desenvolupament 
comercial de la 
seva empresa Internament 

Controlant el  cost i la 
rendibilitat de les seves 
accions comercials 

Externament 
Analitzant el mercat i definint 
estratègies de màrqueting, 
promoció i comercialització dels 
seus productes 

 

Transversalment 

Formant i assessorant als directius 
de la seva empresa per a identificar 
aspectes de millora i ajudar a 
implantar nous models de gestió i 
presa de decisions 

 

Control de 
Costos, 
Coneixement 
del mercat, 
Coaching 
Directiu 



 

 

DISSENYADES A LA MIDA DE 
LES SEVES NECESITATS I 
ELS SEUS RECURSOS  

Conscients de la importància que té per 
a la PIME el control dels seus costos i el 
seu marge de benefici, hem creat 

EASY TO MARGIN  , un servei a 
través del qual podrà controlar 
mitjançant un quadre de comandament 
integral, els marges de benefici i de 
contribució de la seva empresa, tant pel 
que fa a les seves línies de negoci com 
pels seus segments de clients 
 

EASY TO MARKET, és un 
servei de consultoria de marketing i 
vendes que està totalment enfocat a l’ 
increment de les seves vendes. Li 
ajudem a definir i executar plans 
d’actuació per a respondre a 
necessitats concretes del seu negoci.  
 
Diversificació cap a nous mercats 
(Asia),   millora de la eficàcia de la 
seva xarxa comercial, o l’aplicació 
d’estratègies innovadores de 
màrqueting  
 

Reforçar la confiança de l’equip directiu és 
un element imprescindible per a millorar la 
seva capacitat en la presa de decisions. 

Amb  EASY TO COACHING , la 
seva empresa disposarà de plans de 
formació i acompanyament totalment 
individualitzats per als seus directius de les 
àrees de marketing i vendes. 
 

“Controlar el marge és 
assegurar el benefici”  

“Una presa de 
decisions eficaç es 
basa en la confiança”  

“Estratègia i control són la 
base d’un bon resultat 
comercial”  

EASY TO EXPORT, està orientat per 
a aquelles empreses que volen iniciar el 
procés d’expansió internacional del seu 
negoci, per diversificar els seus mercats i 
incrementar la xifra de vendes dels seus 
béns i serveis. Amb una metodología d’èxit 
totalment adaptada a les necessitats de la 
Petita i Mitjana empresa, ajudem als nostres 
clients a crear una estratègia d’èxit per dur a 
terme el seu procés d’exportació. 
 

“Exportar no és difícil, 
només cal estar molt ben 
assessorat”  



AVANTATGES 
COMPETITIUS  Amb la nostra experiència 

hem acumulat un conjunt 
de característiques de 
valor afegit que ens 
diferencien 

Adquirida en la implementació 
de projectes de màrqueting i 
desenvolupament de negoci en 
una gran varietat de sectors com 
el Retail, Construcció, Banca, 
Telecomunicacions , Indústria, 
Transport o Turisme. 
 

“Diversitat” 

“Complicitat” 

Per adaptar-nos a les 
necessitats de cada 
client, sense incórrer en 
grans costos d’estructura 

“Flexibilitat” 

“Optimització” 

Fruit d’aprofitar les 
sinèrgies de la gran 
varietat de projectes en 
els que estem aportant 
solucions 
 

Per què a més d’assessorar en definir i 
analitzar la solució, acompanyem als 
nostres clients durant la fase de 
llançament dels projectes 
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