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EL 9 NOU

ECONOMIA

La firma, que celebra 25 anys, preveu créixer un 40% aquest any i arribar a vendes de nou milions

Punt Informàtic emprèn des de
Granollers l’expansió a la Península
Granollers
EL 9 NOU

L’empresa de consultoria i
implantació d’infraesctructures i serveis tecnològics
Punt Informàtic afronta un
pla de creixement geogràfic. La firma, fundada fa 25
anys i amb seu a Granollers,
preveu estendre les operacions al País Valencià, Aragó
les Illes Balears i Andorra,
però no es descarten altres
opcions geogràfiques dins de
la Península. El creixement
geogràfic té com a objectiu
estendre l’àrea d’influència
de la companyia més enllà
de Catalunya, on actualment
hi ha centrada bona part de
l’activitat.
En paral·lel al creixement
geogràfic, la companyia que
dirigeix Josep Lluís Rus i té
com a responsable d’operacions David Mayorgas, ha
ampliat la cartera de productes i serveis amb solucions
d’emmagatzemament, còpies
i seguretat.

Josep Lluís Rus, director general de Punt Informàtic, a les instal·lacions de l’empresa a Granollers

És una ampliació de la
cartera de productes fruit de
la ja dilatada col·laboració
amb l’empresa Dell, que ha

concedit a l’empresa la consideració de Partner Platinum.
Amb aquesta consideració,
l’empresa de Granollers apro-

fundeix en la col·laboració
amb Dell, per treballar en
processos de transformació
digital d’empreses i orga-

nitzacions amb solucions a
mida. Dell ja havia reconegut
l’empresa de Granollers com
a millor col·laboradora a l’Estat l’any passat.
NOVETATS PER GUANYAR
NEGOCI
La diversificació productiva
i l’expansió geogràfica seran
la base per al creixement de
la companyia per a aquest
any. Punt Informàtic preveu
arribar aquest any a una
facturació de nou milions
d’euros. Això suposaria un
increment del 40% respecte
als 6,4 milions facturats l’any
passat. La firma encara preveu mantenir aquests ritmes
de creixement durant els
anys vinents.
“L’aposta decidida que hem
fet per la tecnologia de Dell
ECM està sent decisiva per
consolidar-nos en el mercat
de les tecnologies de la informació i la comunicació i continuar creixent tant en plantilla com en clients”, apunta
el director general de Punt
Informàtic, Josep Lluís Rus.
El responsable de l’empresa també es refereix als reconeixements obtinguts com a
col·laboradors de Dell ECM.
“Avalen el nostre alt nivell de
feina i la serietat com a companyia, amb una vocació de
servei que ens defineix i ens
diferencia”, diu Rus.

VOLS PROMOCIONAR
EL TEU NEGOCI?
Subscriu-te a
9clics.cat i podràs
arribar a nous
consumidors.
Entra i registra’t.
El teu negoci i tu
ho agraireu.
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