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Barcelona, novembre 2018. 

 

 

 

 

Benvolguts clients i col·laboradors,  

 

Tenim el plaer de comunicar-vos que el projecte d'INICIA segueix creixent. 

Sempre hem cregut que el camí era centrar-nos a oferir solucions de qualitat, 

pensades per cobrir les necessitats dels nostres clients, de manera propera, 

sostenible i responsable. Avui volem informar-vos de les últimes novetats. 

Ampliem la nostra gamma de serveis i solucions.  

Al marge dels serveis ja coneguts de Consergeria, Control d'Accessos i 

Neteja, s'incorporen els de Control de Plagues, Manteniment, Jardineria, 

Emergències 24/7 i Atenció al Públic, que completen la nostra oferta actual de 

la divisió de FACILITY SERVICES. 

Avancem, d'aquesta manera, en una completa oferta de serveis orientats a 

PIMES, Administradors de Finques i Comunitats de Propietaris, amb els millors 

professionals i els nostres partners, acuradament seleccionats, per oferir la millor 

qualitat amb uns preus molt ajustats, l'estret seguiment de cada encàrrec i 

una interlocució única amb els nostres clients, mantenint els nostres habituals 

estàndards de qualitat. 

D'altra banda, us presentem la divisió de SOLUTIONS & CONSULTING, on 

podeu trobar solucions com a Assessoria, Selecció o Gestoria, a més de la 

Gestió d'Incidències i Supervisió, solucions, aquestes últimes, que han estat 

especialment dissenyades per a Administradors de Finques. 
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Amb SOLUTIONS & CONSULTING volem recolzar als nostres clients en 

decisions estratègiques vinculades als Recursos Humans i/o l'Operativa dels 

Serveis, així com en la resolució d'incidències amb resposta immediata (24 

hores / 7 dies a la setmana), aportant la nostra experiència. 

En ambdues divisions de negoci mantenim els nostres senyals d'identitat, un 

tracte proper, transparència per proposar la millor solució, flexibilitat per 

adaptar-nos a les teves necessitats, serietat en el compliment dels nostres 

compromisos, responsabilitat i creativitat, perquè els clients són el nostre 

centre de gravetat, i per això fem SERVEIS PENSATS PER A TU. 

Amb motiu d'aquests canvis, hem decidit actualitzar la nostra marca, que passa 

a denominar-se ANTADD, i volem aprofitar per presentar-vos la nova pàgina web 

www.antadd.cat, on podreu conèixer amb major detall tots els nostres serveis 

i solucions, a més de diversa informació que esperem pugui resultar-vos 

d'interès. 

Fiscalment no suposa cap canvi per als serveis existents, ja que l'empresa 

manté la seva mateixa denominació mercantil, adreça i NIF. 

Quedem a la vostra disposició per explicar-vos personalment aquesta ampliació 

d'activitats, que estem segurs incrementaran el valor dels nostres serveis i 

aportaran noves solucions als nostres prescriptors, clients i usuaris. 

 

Atentament, 

 

Equip ANTADD 

 

http://www.antadd.cat/

