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Carta de Presentació

Bon dia !
2016 ha estat un any moderadament bo per a la nostra empresa, hem crescut en àrees com
Ocupació Pública, formació a Administracions Públiques i com a proveïdors de continguts i
cursos de teleformació a empreses clients i particulars.
Després d’anys amb restringides o nul·les ofertes d’ocupació pública i una deterioració
notable del Servei Públic, al 2016 va continuar el canvi iniciat el 2015 passant a reposar-se
un major percentatge de les baixes i més convocatòries de places d’empleats públics.
La nostra trajectòria de formació en Administracions Públiques es consolida i amplia malgrat
els problemes per a l’aprovació dels plans AFEDAP 2016.
Hem crescut en formació a empreses, significativament com a proveïdors de LMS, formats
online i formació a mida.
Quant a l’activitat editora, en formats clàssics i digitals i de llicenciament de continguts
SCORM, dir que és molt positiva i estem molt agraïts per obtenir la confiança de nombrosos
Centres i Empreses de formació, significativament entitats com a CEOE, PIMEC, Consell de
Cambres de comerç o Telefónica Educación Digital. Encara que per a nosaltres qualsevol
client és important en si mateix.
El canvi normatiu de la Formació per a l’Ocupació ha introduït canvis que han reduït i
paralitzat línies de treball. Sovint amb pitjors condicions econòmiques i burocràtiques que
desanimen a empreses de formació com la nostra que s’alineen totalment amb els objectius
públics de fomentar l’ocupabilitat pràctica de les persones amb estàndards exigents en la
formació que impartim.
Col·laborem lleialment amb les Administracions que gestionen la FPO per a la capacitació de
treballadors i aturats però, entenem que injustament, es trasllada el finançament del sistema
a empreses privades alhora que se’ls nega la possibilitat de marge o benefici empresarial.
Esperem que l’Administració competent comprengui la importància de la nostra activitat
econòmica i resolgui de forma lògica el sistema legal que regeixi les relacions comercials
en la FPO.
Com en la vida mateixa, unes coses millor i altres pitjor…
Aquí trobaràs un resum dels fets més destacats explicats pels excel·lents professionals que
ocupen llocs de responsabilitat, també dades sobre la nostra activitat, índexs de satisfacció
i altres informacions que esperem mereixin el teu interès.
El 2017 celebrem 60 anys com a empresa i amb la frase “Complint amb tu” pretenem
reflectir el nostre propòsit permanent d’oferir productes i serveis pràctics i satisfactoris
per als nostres clients i alumnes.
Esperem seguir millorant!
Gràcies i una cordial salutació

Mª Jesús Pérez Ruiz de Valbuena
mariaperez@adams.es

Jesús Pérez Ruiz de Valbuena
jesusperez@adams.es
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Responsabilitat Social
Corporativa
María Jesús Pérez

Consellera Delegada

mariaperez@adams.es

Al llarg de 2016 hem seguit avançant en la posada en marxa de diferents accions relacionades amb la Responsabilitat
Social Corporativa dirigides a diferents grups d’interès:

Empleats
La igualtat és un fet a ADAMS Formació, actualment la nostra plantilla està formada per un 73% de dones i un 27%
d’homes. Tractem de fomentar un clima de treball motivador, el 2016 implementem millores en les condicions horaris
amb la finalitat de millorar la conciliació de la vida personal i professional. L’any passat vam participar en moviments com
#papiconcilia que convida a la reflexió de la conciliació de vida professional i personal d’homes directius.
Així mateix tractem de conscienciar els nostres empleats en qüestions relacionades amb el medi ambient. En aquest
sentit substituïm gran part del consum de gots de plàstic per tasses de porcellana, sumant-nos amb això al moviment A
Kiss for all the World.
D’igual manera, vam promoure el reciclatge del paper instal·lant 28 contenidors en totes les seus. De cada arbre s’obtenen
uns 56 quilos de paper. Això significa que per fabricar 6.000 quilos de paper (xifra que hem reciclat el 2016 des que vam
engegar la iniciativa al maig) hauria estat necessari talar 107 arbres. Això que hem estalviat al planeta!

Acció social
Al llarg de 2016 vam enviar dos contenidors a la Biblioteca Olvido Ruiz de Valbuena http://biblioolvido.org/ (a Burkina
Faso) d’ajuda humanitària (material sanitari, roba, joguines, ordinadors, impressores i altres articles d’informàtica, etc.). En
el primer contenidor enviat a l’abril vam transportar 10 tones d’ajuda humanitària, al juliol vam enviar altres 7.500 quilos
d’ajuda. En tots dos casos les donacions, realitzades per particulars i empreses, han estat gestionades i repartides per la
Biblioteca a centres de salut, escoles, llogarets, administracions públiques, presons, entre d’altres.

Alumnes
Continuem amb els programes de beques amb la finalitat de dotar d’eines als nostres alumnes menys afavorits
Per vuitè any consecutiu es van concedir beques en el curs 2016-2017 (en total 110) per a persones aturades que
volen opositar.
Per a dones víctimes de violència de gènere (i els seus fills) que volen millorar la seva formació, amb convenis
des de 2010 amb diferents Administracions (Comunitat Valenciana, Generalitat de Catalunya, Comunidad de Madrid,
Junta de Andalucía).
133 alumnes van realitzar formació el 2016
70% del total d’alumnes van finalitzar amb èxit els programes
Així mateix participem activament en accions de conscienciació emmarcades a la Red de Empresas por una Sociedad Libre
de Violencia de Género..
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Dades Globals 2016

Facturació
20,5 milions
d'euros

Plantilla
Empleats: 278
Dones
73%

Col·laboradors: 580

Instal·lacions
15.000 m2

Homes
27%

Alumnat
78.118

Hores presencials
127.807

Vam rebre el premi Empresa Soriana en el Exterior
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas
(FOES) va fer entrega el 26 de maig del premi Empresa
Soriana en el Exterior a ADAMS Formació, en el marc
de la XXIII Edició de los Premios Empresariales FOES 2015.
Un guardó que avala la trajectòria de l’empresa.

Valoració mitjana dels nostres alumnes

Centre
7,9

Informació
personal
8

Informació
impresa
7,9

Instal·lacions
7,8

Professorat
8,5

Atenció i
amabilitat
8,4

Material
8,3
5
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Els nostres Centres

Madrid

Javier Lorenzo
Director de Madrid
javierlorenzo@adams.es

Velázquez
C/ Velázquez, 24 - 28001

Ayala
C/ Ayala, 130 – 28006

Valencia

Salvador Penadés
Director de Valencia
salvadorpenades@adams.es

Plaza Mariano Benlliure, 5 – 46002

Zaragoza

Juan Carlos Calvo
Director de Zaragoza
juancarloscalvo@adams.es

C/ Miguel Servet, 3 - 50002
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Els nostres Centres

Catalunya

Julia Pérez
Directora de Catalunya
juliaperez@adams.es

Barcelona
C/ Bailén, 126 – 08009

Girona
C/ Cor de Maria, 8 – 17002

Sevilla

Isabel Ruiz
Directora de Sevilla
isabelruiz@adams.es

C/ Lineros, 8 - 41004
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Els nostres Centres

Galicia

Carmen Amor
Directora de Galicia
carmenamor@adams.es

A Coruña
C/ Marqués de Amboage, 12 - 15006

Ourense
C/ Peña Trevinca, 24 - 32005

Santiago de Compostela
C/ Escultor Camilo Otero, 17 – 15702

México

MªLuz García
Directora de México
marialuzgarcia@adams.mx

Av. Horacio, 124 Polanco Miguel Hidalgo - 11560
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Equips Corporatius

Contact Center

Sistemes de la Informació

RRHH i Legal

Financer

Qualitat
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Editorial
Eva Pérez

evaperez@adams.es

Directora d’Editorial

La nostra Editorial manté una línia de consolidació i creixement en els diferents productes editorials que
desenvolupa, gràcies a l’esforç, tenacitat i implicació de tots els seus integrants, tancant un 2016 intens en activitat i
excel·lent en resultats.
Destaquen aquest any:
En Oposicions: Administració de Justícia, Administració General de l’Estat i Institut Català de la Salut amb un pes
significatiu en els resultats.
En Certificats de Professionalitat, hem incrementat el nombre de continguts acreditats, 13, i continuem creixent
en nous clients de versions digitals.
En continguts SCORM per a Formació per a l’ocupació, hem centrat la producció de cursos en el Catàleg
d’especialitats buscant un bon posicionament en el mercat.
ADAMS English Course (A2.-B 1.1-B1.2-B2.1-B2.2): en format llibre i també continguts SCORM. Esperem que
els dos formats compleixin amb les necessitats i expectatives d’aquesta formació.
Comencem el 2017 amb il·lusió, amb bones previsions de treball i amb el desig que vinguin acompanyades d’òptims resultats
per celebrar el nostre 60 aniversari.
Edicions (Novetats i Reedicions)

Productes digitals 2016
Clients
44

!

Formació
per a l'Ocupació
72

Connectors
427

Llibres venuts
138.022

10

Llicències
7,609

Ocupació
Pública
184

Novetats
i Reedicions
312

Empreses
56
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Editorial
Top Vendes

TOP CONTINGUTS SCORM EN
LLOGUER DE PLATAFORMA

TOP CONTINGUTS SCORM IMPARTICIÓ
PRIVADA

1. Organització de processos de venda
2. Higiene Alimentària: Manipulació d’Aliments.
3. La Tapa: noves tendències
4. Gerent de centres en restauració moderna
5. Tècniques de venda
6. Gestió Comptable
7. Venda online
8. Gestió bar-cafeteria
9. Prevenció de riscos laborals
10. Acreditació de docents per a teleformació

TOP CONTINGUTS SCORM PER A
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

1. Novetats en matèria de procediment administratiu amb la Llei
39/2015
2. Acreditació de docents per a la teleformació
3. Excel avançat 2010
4. Càlcul de prestacions de la Seguretat Social
5. Tutorització d’accions formatives per a l’ocupació.
6. Programació didàctica d’accions formatives per a l’ocupació
7. Avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge en Formació
Professional per a l’Ocupació.
8. Gestió eficaç del temps
9. Orientació laboral i promoció de la qualitat en la
Formació Professional per a l’Ocupació

		

1.Novetats en matèria de procediment administratiu amb la Llei
39/2015
2. Novetats en matèria de règim jurídic amb la Llei 40/2015
3. Estatut Bàsic de l’Empleat públic
4. Procediment administratiu i règim jurídic amb les Lleis
39 i 40/2015
5. Transparència, accés a la informació i bon govern
6. Elaboració i presentació d’escrits administratius
7. Modernització del llenguatge administratiu
8. Creativitat i innovació a l’Administració Local
9. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels funcionaris
públics.
10. Signatura i DNI electrònics.

TOP VENDES LLIBRES CERTIFICATS DE
PROFESSIONALITAT
1. Atenció al client en el procés comercial. UF 0349
2. Gestió administrativa del procés comercial. UF 0350
3. Aplicacions informàtiques de gestió comercial. UF 0351
4. Aplicacions Informàtiques de Fulls de càlcul EXCEL 2010.
UF0321
5. Gestió d’arxius . Mòdul 0978_2
6. Intervenció en l’Atenció Sociosanitària en Institucions.
Mòdul 1018_2
7. Ofimàtica 2010 Certificats de Professionalitat. Mòdul Transversal
8. Sistema operatiu, recerca de la informació: Internet-Intranet i
Correu Electrònic. UF 0319
9. Gestió Auxiliar de Personal. Mòdul
10. Ofimàtica 2010 Certificats de Professionalitat.
Mòdul Transversal

10. Gestió laboral: salari, contractació i cotització

TOP CONTINGUTS SCORM PER A
LLICENCIAMENT
1. Novetats en matèria de procediment administratiu amb la Llei
39/2015
2. Novetats en matèria de règim jurídic amb la Llei 40/2015
3. Estatut Bàsic de l’Empleat públic
4. Procediment administratiu i règim jurídic amb les Lleis 39 i
40/2015
5. Transparència, accés a la informació i bon govern
6. Elaboració i presentació d’escrits administratius
7. Modernització del llenguatge administratiu
8. Creativitat i innovació en l’Administració Local
9. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels
funcionaris públics.
10. Signatura i DNI electrònics.

TOP VENDES LLIBRES PER A CURSOS
1. Ocupabilitat i Habilitats Socials
2. Certificat d’Aptitud Professional (CAP) Formació Contínua
3. Primers Auxilis
4. Word i Excel 2007-2010. Exercicis
5. Excel 2010
6. Writer. Teoria i exercicis. (Libreoffice)
7. Un gir cap a l’emprenedoria: Immigrants emprenedors.
8. Office 2010
9. Atenció i informació als viatgers de l’autobús o autocar
10. Tacògraf digital

TOP VENDES LLIBRES OPOSICIONS
1. Tramitació Processal i Administrativa
2. Auxili Judicial
3. Auxiliars d’Estat.
4. Administratius Administració de l’Estat. Promoció interna
5. Tècnics Auxiliars d’Informàtica

6. Gestió Processal i Administrativa
7. Diplomats Infermeria ICS
8. Auxiliar Administratiu-iva Institut Català de la Salut
9. Auxiliars Administratius PSG Servizo Galego de Saúde
10. Gestió Administració de l’Estat.
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Formació a Empreses i
Internacionalització
Manuel Pereira

Director de Formació a Empreses i Internacionalització

manuelpereira@adams.es

El 2016 hem incrementat la formació per a empreses un 10%. S’han mantingut bons clients i s’han incorporat altres
importants. La major part de la formació ha estat a mida en instal·lacions del client, amb una forta pujada d’Online (46%
del total facturat), el curs estrella ha estat MINDFULNESS i en presència habilitats. Esperem seguir creixent i també que
els Contractes per a la Formació Online s’activin. Tenim més de 200 entitats i centres de formació que utilitzen el
nostre Campus virtual personalitzat i cada vegada un major nombre de clients que imparteixen teleformació utilitzant
els nostres continguts “marca blanca”.
A México hem incrementat la facturació amb clients i projectes molt importants, amb un pes molt notable de la
consultoria, la formació Online i la digitalització de continguts.
Estem explorant nous mercats i la idea és iniciar negoci en un nou país de Llatinoamèrica, a més de vendre continguts
impresos en destí.
Les perspectives per a 2017 són bones.

Alumnes
7.963

Empreses
437

Cursos
753

12

Hores presencials
7.160

Valoracions

Professors: 9,1
Material: 8,5
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Formació Professional per a
l’Ocupació
Gloria Montilla

Directora de Formació Professional per a l’Ocupació

gloriamontilla@adams.es

Aquest any hem continuat consolidant la nostra participació com a adjudicataris directes en diferents convocatòries de
formació subvencionada, sota el nou model de Formació per a l’Ocupació (Llei 30/2015).
Si bé ens ha donat als Centres un protagonisme directe en el Sistema, el nou marc ha suposat quantiosos problemes,
com poden ser l’aplicació del règim de subvencions a empreses privades, privant-nos del legítim benefici empresarial i
l’enduriment del sistema de pagaments. Això ha significat que les empreses estiguem finançant la Formació per a l’Ocupació.
En aquest complex context, hem executat durant 2016 formació gratuïta per a 8.441 participants en 297 accions
formatives. Continuem apostant per oferir una formació gratuïta de qualitat i acreditada per l’Administració. Així, 2.425
persones han realitzat cursos nostres de Certificats: 1.319 en presència i 1.106 en teleformació.
Entre 2016 i fins a maig de 2017, hem gestionat 8 Plans de formació, en els quals s’agrupen un total de 51 Centres.
Seguim ampliant la nostra cobertura territorial per a sessions presencials de Certificats en teleformació. Al tancament d’any,
comptem amb seus acreditades per als nostres Certificats de les famílies “Administració i gestió” i “Comerç i màrqueting” en
gairebé totes les Comunitats Autònomes i en un 80% de les capitals de província

Alumnes
8.441

Acciones formatives
297
Valoracions

Professors: 9,1
Material: 8,5

Hores presencials
37.851
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Ocupació Pública
Gloria Oliveros

Directora d’Ocupació Pública

gloriaoliveros@adams.es

2016 ha estat un bon any per a l’àrea d’oposicions des de l’inici de la crisi havent-se incrementant la facturació
notablement respecte al 2015.
L’autorització per a la taxa de reposició de fins a un 100% ha suposat l’aprovació d’importants Ofertes
d’Ocupació Pública (per a l’Administració General de l’Estat, Adm. de Justícia, Generalitat de Catalunya, ICS, Xunta de
Galicia, Sergas, Junta de Andalucía, Generalitat i Sanitat Valenciana, DGA i Salud Aragón, Comunidad de Madrid, …) amb
places per a diferents Cossos i Escales d’Administració General i Especial i per a tots els nivells de titulació.
A més, s’han aconseguit bons resultats d’aprovats en diferents
oposicions, que és l’objectiu final del nostre treball. Com a exemple
especial, Gestión de Empleo de la Comunidad de Madrid amb el 85% del total
de places guanyades pels nostres alumnes.

Oposicions
Hores
Horespresencials
presencials
70.897
70.897

Alumnes
Alumnes
17.889
17.889

Valoracions

res presencials
897

Professors: 8,3
Material: 7,2

Vídeos sobre testimonis d’aprovats:
www.youtube.com/adamsformacion
Els nostres Blogs i Fòrum:
Alumne
Justícia
Servei Públic
Sanitat
Borses de Contractació
Ajuntaments

Valoracions
Valoracions

Professors:
Professors:
8,3
8,3
Material:
Material:
7,2
7,2
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Administracions Públiques

Pel que fa a la Formació per a Administracions Públiques l’any ha estat bo. Hem col·laborat en Plans de Formació de
les Escoles d’Administració Pública de Castilla y León, Castilla-la Mancha, La Rioja i Instituto Canario de Administración
Pública. Federacions de Municipis (Catalunya, Madrid, Galicia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias…), Mancomunitats,
Universitats (Carlos III de Madrid, Politécnica de Madrid, Valladolid, Málaga, Huelva…). També Ajuntaments (Sabadell,
Mataró, Terrassa, Arona, Logroño, Cáceres, El Escorial, Málaga, Sevilla, Tres Cantos, Córdoba, Zaragoza, Ourense, Irixo…) així
com amb entitats de caràcter estatal (Ministeris, Agències, Instituts, Museus, Empreses Públiques…etc.).
El 2016:
Hem col·laborat en els plans de formació de 114 entitats
Hem impartit 379 cursos
Hem format a més de 38.000 alumnes online i més de 4.000 en accions presencials

Administracions Públiques
Alumnes
42.377

Hores presencials
7.091

Cursos més destacats
Novetats en matèria de procediment administratiu amb
l’entrada en vigor de la Llei 39/2015

Transparència, accés a la informació i bon
govern

Novetats en matèria de Règim Jurídic del sector Públic amb
l’entrada en vigor de la Llei 40/2015

Protecció de dades, secret de comunicacions,
signatura electrònica i ús del DNI electrònic

Motivació i Compromís dels empleats públics

Arxiu d’Oficina per a les Administracions
Públiques

Modernització del Llenguatge Administratiu, Tècniques
d’Escriptura, estil i redacció de documents

Llei de Contractes del sector Públic

Atenció i Servei al Ciutadà

Com escriure en Internet. Redacció 2.0

Creativitat i innovació a l’Administració Local, en relació
amb Xarxes Socials

Igualtat de gènere

Comunicació efectiva i treball en equip per a l’Administració
Local

Administració electrònica
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Formació Privada i Desenvolupament
de Negoci
Eugenio Gallego

Director de Formació Privada i Desenvolupament de Negoci

eugeniogallego@adams.es

Docència per a la Formació Professional per a l’Ocupació ha estat el Certificat de Professionalitat més demandat aquest
any a causa de la seva exigència per a l’acompliment en la impartició dels mateixos. Ja hem impartit més de 670 mòduls de
Certificats de forma privada i s’han produït les acreditacions parcials de molts d’ells.
Mediació familiar ha estat un dels llançaments de cursos acreditats pel Ministeri de Justícia que continuen amb la nostra
projecció de cursos habilitants que relacionen de manera estreta les possibilitats d’ocupació i la formació.
Aquest any iniciem el camí comercial perquè els nostres continguts formatius traspassin fronteres, exportant continguts
digitals i en paper al nostre mercat natural, Llatinoamèrica.

Alumnes
1.718

Certificats de professionalitat
670 Mòduls

Valoracions

Professors: 8,9
Material: 8,2

Ja existeixen 33 Certificats exigibles
per a professions regulades

Cursos més destacats

16

Certificat de Docència de la Formació Professional per a
l’Ocupació

Anglès B2

Acreditació de docents per a Teleformació

Anglès B1

Gestió eficaç del temps

Gestió laboral: salari, contractació i
cotització

Excel avançat

Comptabilitat financera

Dietètica i Manipulació d’aliments

Pràctiques d’activitat física saludable

MEMÒRIA 2016

Formació Online
Cristina Castro

Directora de Formació Online

cristinacastro@adams.es

L’any 2016 hem tingut 49.221 alumnes en teleformació, repartits a les següents àrees: Ocupació Pública, Formació
programada per empreses, particulars i Formació per a l’Ocupació.
En relació a l’explotació de la nostra plataforma 298 empreses han signat conveni amb ADAMS Formació per a el seu ús, de
les quals 157 han estat acreditades pel SEPE per impartir Certificats de Professionalitat Online, i la resta estan realitzant
un altre tipus de formació. Considerant a part els clients de llicenciament de cursos SCORM.
El 2016 teníem acreditats 13 Certificats de Professionalitat, i hem executat diverses edicions de molts d’ells tant en
Formació per a l’Ocupació com per la via privada. Actualment tenim 15 Certificats de Professionalitat acreditats.
En general ha estat un any bo, hem mantingut els clients amb els quals treballem des de fa anys i tenim altres nous que
estic segura seguiran amb nosaltres molt de temps.
El que destaco per sobre de tot és l’equip de persones que estan amb mi que és excepcional i que treballen amb esforç,
ganes, il·lusió i implicació amb l’empresa, el que fa que les coses surtin bé i els alumnes i clients quedin contents i satisfets.

Alumnes
49.221

298 Empreses d'Explotació
de plataforma online

671 Empreses acreditades pel Servei Públic de
Ocupació Estatal (SEPE), dels quals 157 són clients

Campus Virtual
ADAMS
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Coordinació Pedagògica i
Innovació
Ana Iglesias

Directora de Coordinació Pedagògica i Innovació

anaiglesias@adams.es

Ràtios de satisfacció de l’alumnat
Destacar les valoracions obtingudes en tres dels indicadors claus de la formació. Docents, Materials didàctics i Valoració
global de la formació en el seu conjunt.
Una altra dada destacada és la relativa a la puntuació que han atorgat els nostres alumnes, 8,14, en relació a la
RECOMANACIÓ DELS NOSTRES CURSOS.

Professorat

Material de classe

Valoració global

8,45

8,29

8,03

Gamificació
Després de la posada en marxa de la nova metodologia gamificada el 2015 de Batalles i Reptes (joc de preguntes i
respostes) tanquem el 2016 amb
63 batalles celebrades
15.419 jugadors de 17 preparacions
Mitjançant aquest joc els alumnes no solament posen a prova els seus coneixements sinó que els comparen amb els dels seus
companys obtenint una puntuació en un rànquing que els orienta quant a les seves possibilitats de superar l’oposició.
Per poder dur a terme aquests jocs hem incrementat el banc de preguntes de manera significativa de les diferents
col·leccions de materials d’oposicions.
Continuem amb la implantació de la plataforma Kahoot a classe. Per les experiències que hem tingut fins al present veiem
que és una forma extraordinària per gamificar l’aprenentatge. Converteix una prova lineal i avorrida per als alumnes en una
cosa divertida, on la competició i el joc cobren protagonisme… i es confirma que si hi ha diversió s’aprèn més.
Aquest sistema de gamificació també l’apliquem per a formació d’empreses i AAPP

Audiovisual
La producció audiovisual continua guanyant terreny en la
producció de materials: tutorials, vídeos explicatius, classes en
directe mitjançant videoconferència, emissions en streaming…
L’aposta decidida per aquest mitjà ens ha portat a invertir en
mitjans materials per poder integrar-ho amb normalitat en la
nostra oferta formativa.
Tot això ens ha portat a fer un pas més en l’evolució dels
nostres programes formatius a formacions SEMIPRESENCIALS,
menys inversió de temps en hores presencials i major temps de
treball en línia, amb els beneficis que comporta l’ús de les TICS
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Màrqueting i Comunicació

L’eficiència de la nostra estratègia de
Màrqueting i Comunicació ha estat molt
positiva el 2016, hem millorat en imatge
d’empresa i en punts de contacte amb els
nostres clients.
Ens situem com el tretzè anunciant de
major visibilitat publicitària en el mitjà online
(Font: Admetricks Abril-Maig 2016).
Aconseguim aparèixer en el record
publicitari no suggerit aconseguint la
quarta posició en la nostra categoria (Font:
IMOP Gener-Maig 2016).
La revista especialitzada en màrqueting
IPMARK ens selecciona com una de les
Millors Estratègies de Màrqueting 2016.

Hem ampliat la nostra imatge de marca en mitjans
de comunicació incrementant-se en un 39,7% la
nostra presència, apareixem en més mitjans.
Continuem la nostra col·laboració per setena
temporada consecutiva amb el programa Aquí hay
trabajo (TVE).
En comunicació online l’augment de followers dels
nostres perfils socials ha estat del 28,3% respecte
a 2015
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