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GM CLOUD DESIGN
GM Cloud Design és una empresa jove, i ho és tant pel que fa a la seva
trajectòria (va néixer al juliol del 2011) com per l'equip humà que hi ha al
darrere (emprenedors i col·laboradors de menys de 30 anys).
Un equip humà amb ganes, il·lusió, i una nova manera de fer les coses.
- La filosofia HAPPY CLOUD.
A GM Cloud Design hem introduït la filosofia HAPPY CLOUD com a la nostra
referència tant pel que fa al funcionament i gestió de l’empresa, com pel que fa
al tracte amb el client i els col·laboradors.

Oferir el millor servei que som capaços, buscant sempre la màxima satisfacció
del client, i basant-nos en l'honestedat és com es generen el bon ambient, les
bones relacions i els bons resultats.
Aquesta és la filosofia en la qual ens basem i en la que volem introduir a tots
aquells, clients o col·laboradors, que es posen en contacte amb nosaltres.
- Els nostres SERVEIS.
GM Cloud Design té com a objectiu fundacional convertir-se en una empresa
de cloud computing (disseny i desenvolupament d'aplicacions al núvol).
Tot i això, nosaltres som dissenyadors i programadors especialitzats en els
serveis relacionats amb internet:
· Disseny i desenvolupament de pàgines web i botigues on-line (programació
a mida, Wordpress, Prestashop, ...).
· Programació d'aplicacions web a mida, segons les necessitats del client, o
programacions per realitzar tasques concretes dins projectes web existents.
· Disseny gràfic d'imatges corporatives, papereria d'oficina, fulletons, ...
· Serveis d’impressió de papereria d’oficina (targetes de visita, paper de carta,
carpetes, sobres, ...), papereria comercial (fulletons, calendaris, pòsters, ...),
vinils, pancartes i lones, ...
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· Serveis d'allotjament i registre de dominis, així com servei personalitzat de
suport tècnic o d'administració de servidors (nosaltres ens encarreguem de
controlar que el teu web funcioni, i tu pots centrar-te a gestionar el teu negoci
sense mal de caps).
· Posicionament i màrqueting online (SEO & SEM). Quan participem d'un
projecte web (lloc web corporatiu, botiga on-line, ...) sempre seguim els
estàndards web i les bones maneres suggerides pels cercadors, per tal que el
contingut tingui el màxim posicionament natural possible (SEO). Alhora, també
ens encarreguem de fer els estudis necessaris per tal de determinar les millors
solucions (SEO & SEM) per complir amb les necessitats del client: pàgines
d'aterratge (landing pages), campanyes de màrqueting online (com campanyes
d’adwords), ...
- Adaptant-nos al FUTUR i a les necessitats del present:
A GM Cloud Design intentem sempre donar solucions als problemes actuals
que ens presenten els nostres clients, de fet els considerem sempre un repte i
l'objectiu és superar-lo.
Quan busquem la millor solució per al nostre client, la prioritat sempre és la
seva satisfacció. Si la solució consisteix a posar-lo en contacte amb un tercer,
sigui o no un col·laborador nostre, per tal que aquest sigui qui li proporcioni el
servei, ho fem sense dubtar-ho, encara que potser no sigui el millor per a
nosaltres. La satisfacció del client és el que pesa més en les nostres decisions.
I pel que fa al futur, sempre mirem d'encerclar-nos d'aquells col·laboradors i
empreses afins amb qui poder anar de la mà per ampliar els nostres
coneixements i la facilitat, agilitat i professionalitat amb la qual donar resposta
als reptes que ens anem trobant pel camí.
Demana’ns pressupost sense compromís. Suma’t al HAPPY CLOUD ;)
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