technobit.cat es presenta,
I què és technobit.cat?. És el servei d’assistència informàtica a la teva mida.
L'empresa que fa que puguis tractar amb la informàtica de tu a tu. Un punt d’arribada
amb ganes d’esdevenir un punt de partida per a tots nosaltres. I per què diem això?.
Bàsicament perquè hem arribat fins aquí després d’una llarga trajectòria en el món de
l’assistència.
La nostra experiència ens ha servit per conèixer quines són les necessitats de cada
usuari. Creiem que ha arribat el moment de compartir aquesta experiència amb tu
fent‐ho des de la vessant més planera i entenedora. I quina millor forma que fer‐ho
practicant el que podríem anomenar informàtica de proximitat. En el món en el que
ens movem sabem que el valor de les coses properes augmenta cada dia. La
informàtica no ha de ser una excepció. Per què no fer‐ho possible doncs?.
És aquest el nostre punt de partida. Posem al teu servei no només els nostres
coneixements sinó també la nostra manera d’entendre les solucions informàtiques. La
nostra assistència intentarà comptar amb una ràpida resposta i més eficaç intervenció.
Per tant donem un tracte diferent perquè sabem que cadascú és diferent.
Com a usuari particular estigues segur que el teu equip, a l’igual que tu, gaudirà de
l’atenció més acurada i professional que technobit et pugui donar, sense perdre la
perspectiva que tractem amb persones. Com a Pime/Autònom i propietari
d’establiment turístic technobit posarà tot l’èmfasi en que la solució requerida sigui la
més adient i òptima per tal que la vostra activitat es vegi afectada el mínim possible.
I tot això com ho fem?. Doncs de dilluns a divendres i també amb un servei de
guàrdia pels caps de setmana (consulteu‐ne les condicions d’aquest servei) i,
tanmateix, un servei per assistir les urgències si arriba el cas.
Tot això és el que ens defineix amb paraules. No obstant preferim demostrar‐t’ho
amb fets. No dubtis doncs en contactar‐nos per plantejar‐nos allò que creguis que pots
necessitar.
Gràcies pel votre temps.
Lluís Plans
671 053 109

technobit.cat. La teva referència per parlar amb la informàtica de tu a tu.

