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Benvolguts Companys/es,

Em complau compartir amb vosaltres el llançament d’IdeAnd Consulting, iniciativa que anhela convertir-se en vehicle d’innovació, 
emprenedoria i creixement pel teixit econòmic del país.
 
El món occidental afronta una lenta recuperació econòmica marcada per les seqüeles financeres i socials dels anys de recessió 
i estancament. En aquest escenari internacional, sorgeix com a denominador comú l’esgotament i la conseqüent necessitat de 
replantejar els models de creixement. Aquest és el cas d’Andorra que ha gaudit de dècades de prosperitat i ara viu moments de 
transformació forçosa. La liberalització de la inversió estrangera, l’homologació fiscal i mercantil amb Europa així com la major 
transparència financera i seguretat jurídica, són fites històriques que hauran d’acompanyar-se però, d’altres actuacions estructu-
rals. Tot plegat, ens reposicionarà com a destí internacional competitiu per a projectes d’inversió i de negoci.
 
Malgrat la incertesa global, no tothom està en la fase baixista del cicle econòmic. D’aquesta manera, trobem empreses sa-
nejades i rendibles, capital risc adquirint immobles i participacions, un ritme insòlit de fusions i adquisicions, empreses que 
s’internacionalitzen i models de negoci que emergeixen. Certament, no hi ha fórmules magistrals davant dels desafiaments actuals 
però és manifest també, que existeix una clara correlació entre l’esdevenir empresarial i l’existència d’un procés previ, rigorós i 
constructiu, de reflexió i execució estratègica.
 
En aquest sentit, des d’IdeAnd Consulting, aspirem a acompanyar-vos en tot el circuit empresarial amb un equip de màxima con-
fiança, experiència i professionalitat. No es tracta únicament de retallar i/o reformar, si no de seguir invertint i apostant pel teixit 
productiu del país, sobre paràmetres renovats, per a recuperar la senda del creixement i de la rendibilitat.
 
Us convidem a que exploreu els serveis d’IdeAnd Consulting i quedem a la vostra disposició per a valorar eventuals col·laboracions.
 
Gràcies per la vostra atenció.
 
Ben cordialment.
 
Àngel, Espar Bentanachs

IdeAnd Consulting

- Fem negocis amb integritat i independència. Som persones d’ètica professional, vetllem per la nostra re-
  putació i la dels clients. Garantim en tot moment el secret professional. 
- Oferim un servei integral, flexible i de qualitat. 
- Disposem d’un Comitè Assessor de contrastada formació i experiència. Hem establert aliances per
  respondre amb qualitat i rigor a les vostres necessitats tant a nivell d’Andorra com a nivell internacional.
- Oferim solucions pràctiques i personalitzades. L’Excel·lència és teoria fins que no es tradueix en plans
  d’actuació i resultats tangibles.
- Us assessorem i acompanyem tant en la definició estratègica com en l’execució. 

IdeAnd Consulting és una una empresa andorrana de serveis professionals que 
aporta un model de negoci diferenciat i de valor afegit. 

SOBRE NOSALTRES

Temps d’oportunitats
Temps de reptes

PRESENTACIÓ

 
www.ideand.ad · consulting@ideand.ad · (+376)321.321
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ÀMBITS D’ACTUACIÓ

Creixement & Inversió

Persones & Organització

Màrqueting & Vendes

Sistemes informació

Finances i Control  
de Gestió

Construir relacions 
rendibles i de futur

LA NOSTRA VISIÓ

IdeAnd
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Convertir-nos  
en partner de  

confiança

Crear sinèrgies 
sectorials

Generar un impacte 
positiu i sostingut  

en el teixit  
sòcio-econòmic

Estratègia & Operacions

Necessites …

T’interessa …

Un pla de viabilitat

Una estratègia de clients i de preus exhaustiva

Un sistema d’informació àgil i fiable

Un conseller independent

Emprendre

Internacionalitzar-te

Comprar/vendre  un negoci?

Establir un Protocol Familiar
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- Revisió de l’estructura organitzativa i funcional.
- Reorganitzacions empresarials. Unificació
  d’estructures. Integració operativa, organitzativa
  i cultural del personal. Harmonització de condicions. 
- Gestió del canvi. Plans de comunicació. 
- Interim Management.
- Solucions tecnològiques. Projectes d’E-learning, 
   Intranet i Portals de l’empleat.

- Implantació d’eines per la gestió i avaluació d’equips. 
- Definició de trajectòries professionals i plans de successió.
- Activitats d’Outdoor Training i de Team Building.
- Estudis de Clima Laboral.
- Plans de Formació i de Comunicació interna.
- Cultura corporativa (codi ètic i de responsabilitat social).

Formació i desenvolupament 

- Diagnòstic i optimització de polítiques retributives.
- Plans de compensació segons objectius i competències.
- Simulacions financeres segons escenaris.
- Comparatives salarials per garantir l’equitat interna i
  competitivitat externa.

Compensació i beneficis

MÀRQUETING I VENDES

És fonamental disposar de productes i experiències de compra  
diferencials, de polítiques promocionals i de pricing dinàmiques i omnicanal,  
un equip alineat així com d’una gestió de clients exhaustiva.

Màrqueting

Vendes

Les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) com a element  
estratègic i disruptiu.

SISTEMES DE LA INFORMACIÓ

- Diagnòstic financer. Plans de viabilitat i servei de seguiment periòdic.
- Informes de reporting a Direcció General, al Consell i Accionistes.
- Projectes d’estalvi, de refinançament i d’optimització fiscal.
- Avaluació d’inversions i participades. 
- Control de gestió: definició de procediments, implantació analítica, 
  disseny de pressupostos i posterior seguiment.
- Coordinació i supervisió en l’elaboració dels Estats Financers i Comptables.
- Relació amb tercers: auditors externs, advocats, administracions i bancs.

- Plans d’expansió, diversificació i/o d’internacionalització. 
- Assessorament, valoració d’empreses i due diligence en fusions  
  i adquisicions, desinversions, compravenda de companyies i/o 
  actius i incorporació de socis financers.
- Estudis de viabilitat i projectes d’inversió immobiliaris, 
  comercials i d’oci i de complexes hotelers.
- Avaluació d’inversions i gestió de patrimonis. 
- Assessorament i acompanyament a emprenedors.
- Tallers d’emprenedors, innovació i internacionalització.
- Fiscalitat internacional, implantació de negocis i inversió 
  estrangera a Andorra.

Organització i Operacions

Les persones són font de sostenibilitat i rendibilitat. RRHH ha de garantir 
una cultura exemplar, que atregui i retingui el talent, vetllant per dimensionar 
l’organització i establir mecanismes de desenvolupament i compensació 
alineats amb l’estratègia.

PERSONES & ORGANITZACIÓ

- Optimització dels canals comercials, de la 
  força de vendes i de la gestió de grans comptes.
- Plans de dinamització de vendes.
- Estratègia de venda online i Internet 2.0.
- Definició de sistemes de retribució variable.
- Plans de formació. 
- Estratègia de Preus i ‘Revenue Management’.

- Plans estratègics de màrqueting. 
- Disseny i estudi econòmic de promo-
  cions, períodes de rebaixa i campanyes.
  Definició d’objectius i pressupostos. 
- Plans de comunicació. Serveis de pretest 
  publicitari. Mesura i anàlisi d’audiències.

SERVEIS

Treballem pel futur del teu negoci.
ESTRATÈGIA & OPERACIONS

“No és l’espècie més forta la que sobreviu, ni la més 
intel·ligent, sinó la que millor respon al canvi.” Charles Darwin

“L’estratègia sense tàctica és la ruta més lenta cap a la victòria.  
La tàctica sense estratègia és el soroll previ a la derrota.” Sun Tzu

- Plans estratègics en TIC.
- Estudis de tendències sectorials i benchmarking.
- Anàlisi, disseny i implantació de processos.
- Assessorament en la selecció i posterior implantació 
  de solucions tecnològiques i de gestió empresarial.
- Business Intelligence i Big Data. 
- Models d’infraestructura tecnològica i comunicacions.
- Auditories informàtiques, tecnològiques i de seguretat. 
- Estratègia online i mòbil.

“No es descobreix nous oceans sense el coratge 
de perdre de vista terra ferma.” André Gide

CREIXEMENT & INVERSIÓ
Actuem de catalitzador de la inversió i de l’activitat  
econòmica en general. FINANCES I CONTROL DE GESTIÓ

El repte: créixer mantenint la rendibilitat i la liquiditat.

- Diagnòstic global de l’empresa. Plans Estratègics i de Viabilitat.
- Reestructuracions. Insolvències i processos concursals. Liquidacions.
- Quadre de comandament amb indicadors de gestió per àrea. 
- Redacció de Protocols i Estatuts de funcionament dels socis. 
- Planificació de processos de successió i relleu generacional.
- Mediació en transaccions, conflictes i procediments judicials.   
- Optimització de la gestió de compres, logística i magatzems.
- Participació en consells d’administració i comitès de direcció.
- Fiscalitat Internacional. Planificació patrimonial.

Coneixement de mercat 
i dels consumidors

- Investigacions de mercat. 
- Estudis qualitatius i quantitatius.
- Enquestes de satisfacció. 
- Estudis de reputació corporativa.
- Panels de consum i test de producte.
- Investigació social i d’opinió pública. 
- Estratègia de clients. Optimització dels 
  models de redempcio, conversió i fidelització.
- Auditoria dels punts de venda i mistery shopper.
- Big Data i quadres de comandament.
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- Definició de trajectòries professionals i plans de successió.
- Activitats d’Outdoor Training i de Team Building.
- Estudis de Clima Laboral.
- Plans de Formació i de Comunicació interna.
- Cultura corporativa (codi ètic i de responsabilitat social).

Formació i desenvolupament 

- Diagnòstic i optimització de polítiques retributives.
- Plans de compensació segons objectius i competències.
- Simulacions financeres segons escenaris.
- Comparatives salarials per garantir l’equitat interna i
  competitivitat externa.

Compensació i beneficis

MÀRQUETING I VENDES

És fonamental disposar de productes i experiències de compra  
diferencials, de polítiques promocionals i de pricing dinàmiques i omnicanal,  
d’un equip alineat així com d’una gestió de clients exhaustiva.

Màrqueting

Vendes

Les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) com a element  
estratègic i disruptiu.

SISTEMES DE LA INFORMACIÓ

- Diagnòstic financer. Plans de viabilitat i servei de seguiment periòdic.
- Informes de reporting a Direcció General, al Consell i Accionistes.
- Projectes d’estalvi, de refinançament i d’optimització fiscal.
- Avaluació d’inversions i participades. 
- Control de gestió: definició de procediments, implantació analítica, 
  disseny de pressupostos i posterior seguiment.
- Coordinació i supervisió en l’elaboració dels Estats Financers i Comptables.
- Relació amb tercers: auditors externs, advocats, administracions i bancs.

- Plans d’expansió, diversificació i/o d’internacionalització. 
- Assessorament, valoració d’empreses i due diligence en fusions  
  i adquisicions, desinversions, compravenda de companyies i/o 
  actius i incorporació de socis financers.
- Estudis de viabilitat i projectes d’inversió immobiliaris, 
  comercials i d’oci i de complexes hotelers.
- Avaluació d’inversions i gestió de patrimonis. 
- Assessorament i acompanyament a emprenedors.
- Tallers d’emprenedors, innovació i internacionalització.
- Fiscalitat internacional, implantació de negocis i inversió 
  estrangera a Andorra.

Organització i Operacions

Les persones són font de sostenibilitat i rendibilitat. RRHH ha de garantir 
una cultura exemplar, que atregui i retingui el talent, vetllant per dimensionar 
l’organització i establir mecanismes de desenvolupament i compensació 
alineats amb l’estratègia.

PERSONES & ORGANITZACIÓ

- Optimització dels canals comercials, de la 
  força de vendes i de la gestió de grans comptes.
- Plans de dinamització de vendes.
- Estratègia de venda online i Internet 2.0.
- Definició de sistemes de retribució variable.
- Plans de formació. 
- Estratègia de Preus i ‘Revenue Management’.

- Plans estratègics de màrqueting. 
- Disseny i estudi econòmic de promo-
  cions, períodes de rebaixa i campanyes.
  Definició d’objectius i pressupostos. 
- Plans de comunicació. Serveis de pretest 
  publicitari. Mesura i anàlisi d’audiències.

SERVEIS

Treballem pel futur del teu negoci.
ESTRATÈGIA & OPERACIONS

“No és l’espècie més forta la que sobreviu, ni la més 
intel·ligent, sinó la que millor respon al canvi.” Charles Darwin

“L’estratègia sense tàctica és la ruta més lenta cap a la victòria.  
La tàctica sense estratègia és el soroll previ a la derrota.” Sun Tzu

- Plans estratègics en TIC.
- Estudis de tendències sectorials i benchmarking.
- Anàlisi, disseny i implantació de processos.
- Assessorament en la selecció i posterior implantació 
  de solucions tecnològiques i de gestió empresarial.
- Business Intelligence i Big Data. 
- Models d’infraestructura tecnològica i comunicacions.
- Auditories informàtiques, tecnològiques i de seguretat. 
- Estratègia online i mòbil.

“No es descobreix nous oceans sense el coratge 
de perdre de vista terra ferma.” André Gide

CREIXEMENT & INVERSIÓ
Actuem de catalitzador de la inversió i de l’activitat  
econòmica en general. FINANCES I CONTROL DE GESTIÓ

El repte: créixer mantenint la rendibilitat i la liquiditat.

- Diagnòstic global de l’empresa. Plans Estratègics i de Viabilitat.
- Reestructuracions. Insolvències i processos concursals. Liquidacions.
- Quadre de comandament amb indicadors de gestió per àrea. 
- Redacció de Protocols i Estatuts de funcionament dels socis. 
- Planificació de processos de successió i relleu generacional.
- Mediació en transaccions, conflictes i procediments judicials.   
- Optimització de la gestió de compres, logística i magatzems.
- Participació en consells d’administració i comitès de direcció.
- Fiscalitat Internacional. Planificació patrimonial.

Coneixement de mercat 
i dels consumidors

- Investigacions de mercat. 
- Estudis qualitatius i quantitatius.
- Enquestes de satisfacció. 
- Estudis de reputació corporativa.
- Panels de consum i test de producte.
- Investigació social i d’opinió pública. 
- Estratègia de clients. Optimització dels 
  models de redempcio, conversió i fidelització.
- Auditoria dels punts de venda i mistery shopper.
- Big Data i quadres de comandament.
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INNOVA · EMPRÈN · TRANSFORMA · CREIX

Benvolguts Companys/es,

Em complau compartir amb vosaltres el llançament d’IdeAnd Consulting, iniciativa que anhela convertir-se en vehicle d’innovació, 
emprenedoria i creixement pel teixit econòmic del país.
 
El món occidental afronta una lenta recuperació econòmica marcada per les seqüeles financeres i socials dels anys de recessió 
i estancament. En aquest escenari internacional, sorgeix com a denominador comú l’esgotament i la conseqüent necessitat de 
replantejar els models de creixement. Aquest és el cas d’Andorra que ha gaudit de dècades de prosperitat i ara viu moments de 
transformació forçosa. La liberalització de la inversió estrangera, l’homologació fiscal i mercantil amb Europa així com la major 
transparència financera i seguretat jurídica, són fites històriques que hauran d’acompanyar-se però, d’altres actuacions estructu-
rals. Tot plegat, ens reposicionarà com a destí internacional competitiu per a projectes d’inversió i de negoci.
 
Malgrat la incertesa global, no tothom està en la fase baixista del cicle econòmic. D’aquesta manera, trobem empreses sa-
nejades i rendibles, capital risc adquirint immobles i participacions, un ritme insòlit de fusions i adquisicions, empreses que 
s’internacionalitzen i models de negoci que emergeixen. Certament, no hi ha fórmules magistrals davant dels desafiaments actuals 
però és manifest també, que existeix una clara correlació entre l’esdevenir empresarial i l’existència d’un procés previ, rigorós i 
constructiu, de reflexió i execució estratègica.
 
En aquest sentit, des d’IdeAnd Consulting, aspirem a acompanyar-vos en tot el circuit empresarial amb un equip de màxima con-
fiança, experiència i professionalitat. No es tracta únicament de retallar i/o reformar, si no de seguir invertint i apostant pel teixit 
productiu del país, sobre paràmetres renovats, per a recuperar la senda del creixement i de la rendibilitat.
 
Us convidem a que exploreu els serveis d’IdeAnd Consulting i quedem a la vostra disposició per a valorar eventuals col·laboracions.
 
Gràcies per la vostra atenció.
 
Ben cordialment.
 
Àngel, Espar Bentanachs

IdeAnd Consulting

- Fem negocis amb integritat i independència. Som persones d’ètica professional, vetllem per la nostra re-
  putació i la dels clients. Garantim en tot moment el secret professional. 
- Oferim un servei integral, flexible i de qualitat. 
- Disposem d’un Comitè Assessor de contrastada formació i experiència. Hem establert aliances per
  respondre amb qualitat i rigor a les vostres necessitats tant a nivell d’Andorra com a nivell internacional.
- Oferim solucions pràctiques i personalitzades. L’Excel·lència és teoria fins que no es tradueix en plans
  d’actuació i resultats tangibles.
- Us assessorem i acompanyem tant en la definició estratègica com en l’execució. 

IdeAnd Consulting és una una empresa andorrana de serveis professionals que 
aporta un model de negoci diferenciat i de valor afegit. 

SOBRE NOSALTRES

Temps d’oportunitats
Temps de reptes

PRESENTACIÓ

 
www.ideand.ad · consulting@ideand.ad · (+376)321.321

IdeAnd
Consulting
El teu èxit, el nostre futur

ÀMBITS D’ACTUACIÓ

Creixement & Inversió

Persones & Organització

Màrqueting & Vendes

Sistemes informació

Finances i Control  
de Gestió

Construir relacions 
rendibles i de futur

LA NOSTRA VISIÓ

IdeAnd
Consulting

Convertir-nos  
en partner de  

confiança

Crear sinèrgies 
sectorials

Generar un impacte 
positiu i sostingut  

en el teixit  
sòcio-econòmic

Estratègia & Operacions

Necessites …

T’interessa …

Un pla de viabilitat

Una estratègia de clients i de preus exhaustiva

Un sistema d’informació àgil i fiable

Un conseller independent

Emprendre

Internacionalitzar-te

Comprar/vendre  un negoci?

Establir un Protocol Familiar




