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Naixem com 
una nova 
divisió àgil 
en la presa 
de decisions, 
moderna 
en el seu 
dia a dia i 
en la relació 
amb els seus 
clients, i 
fresca en la 
seva proposta 
de serveis

ORIENTACIÓ I SATIS-
FACCIÓ AL CLIENT
Perquè tu ets qui realment 
ens importa. Posem a la teva 
disposició tot el nostre know-
how perquè gaudeixis de la 
satisfacció, tranquil·litat i con-
fi ança que les teves necessitats 
requereixen en cada moment 
puntual. Els nostres serveis 
constitueixen el nostre gran va-
lor diferencial, i els adaptem a 
tu, per donar-te la solució que 
necessites segons les teves pri-
oritats.

INNOVACIÓ 

A SERHS Serveis no ens atu-
rem. Cada dia és un nou repte 
a partir del qual posem serveis i 
solucions d’última generació al 
teu abast.

TREBALL EN EQUIP

Equips de grans professionals 
a cada una de les àrees d’ac-
tuació de la divisió treballen 
conjuntament per oferir-te els 
millors serveis i les solucions 
que necessites en cada moment 
determinat. 

SERHS Serveis posa a disposició de petites i mitjanes empreses els 
avantatges més competitius de les grans empreses.

Des de SERHS Serveis oferim solucions a tots els reptes que se’t 
presentin, per això SERHS Serveis Gestiona i SERHS Serveis TIC 
es converteixen en les marques dels productes principals de les 
unitats de negoci de gestoria i tecnologia.

Per la seva part, SERHS Serveis Projects manté la seva experièn-
cia i el seu caràcter innovador en els seus projectes i equipaments 
per a l’Hostaleria i la Restauració.

Ens postulem com el company de viatge i aventures dels nostres 
clients, tot oferint els següents valors de la divisió:
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SERHS Serveis s’estructura en les següents unitats de negoci, tot 
oferint una tasca transversal envers la resta de les unitats de grup. 
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MÉS DE 

3.000
CLIENTS 

CONFIEN EN 
SERHS 

SERVEIS

TECNOLOGIA, 
TRANSPARÈNCIA 
I CONEIXEMENT, 

COM A TRETS 
DIFERENCIALS PER 

AL TEU NEGOCI

UN EQUIP DE 

100
PROFESSIONALS 

AL TEU 
SERVEI
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Perquè 
ens importes, 
la teva 
satisfacció i 
confi ança 
són els 
nostres 
principals 
reptes

ASSEGURANCES
Per a la llar, empreses, vehicles 
i assistència sanitària

ASSESSORIA EN PREVENCIÓ I 
RISCOS LABORALS

ASSESSORIA FISCAL I 
COMPTABLE 

ADMINISTRACIÓ DE 
RECURSOS HUMANS

SERHS Serveis GESTIONA aporta, com a gran valor afegit, el 
seguiment implícit al client, des del primer contacte amb ell i durant 
el recorregut de tota la seva experiència amb nosaltres. Grans 
equips de professionals vetllen per oferir-te un assessorament 
integral i personalitzat per satisfer les teves necessitats en cada 
moment puntual.

Donem servei a 4 àmbits d’actuació diferenciats:
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SERHS Serveis GESTIONA disposa de 
la seva pròpia corredoria d’assegurances, 
ASSEGURIS, que ofereix servei complet per-
sonalitzat a tot tipus de clients:

• Particulars
• Treballadors d’empreses del Grup
• Petites i mitjanes empreses (PIME)
• Diferents associacions i col·lectivitats

Treballem amb companyies líders en el mercat 
i disposem de convenis establerts amb grans 
asseguradores com són Mapfre, Winterthur, 
DKV, AXA, Allianz, Vitalici, Adeslas i ARAG.

En tots els serveis de gestoria de SERHS Ser-
veis GESTIONA t’ajudem a prendre la millor 
decisió en cada moment de la teva vida.

Els principals serveis d’assegurances que s’ofereixen 
des d’ ASSEGURIS són :

       PER A PARTICULARS

       PER A EMPRESES

La felicitat i 
el benestar 
del nostre 
client 
són el nostre 
màxim 
objectiu

ADMINISTRACIÓ DE 
PERSONAL
Gestió de contractes i
nòmines.

PREVENCIÓ DE RISCOS
Assessorament en prevenció de 
riscos laborals.

FORMACIÓ PROFESSIONAL
Formació, motivació 
i implicació dels teus 
treballadors.

JURÍDIC LABORAL
Resposta a les relacions 
laborals existents amb les 
màximes garanties legals.

ASSESSORIA FISCAL I 
COMPTABLE
Assessoria i planifi cació fi scal. 
Comptabilitat i fi nances.

Des de SERHS Serveis GESTIONA t’acompanyem i garantim la 
teva tranquil·litat en la correcta gestió del capital humà, el nostre 
principal actiu. Oferim:
• Resposta a les relacions laborals existents a les empreses amb 

les màximes garanties legals davant de les diferents iniciatives 
empresarials.

• Assessorament professional i personalitzat adaptat a diferents 
serveis: calendari laboral, administració personal, jurídic labo-
ral, formació professional, HR Projects.

• Detectem les necessitats específi ques dels nostres clients, ofe-
rint les millors propostes i els millors projectes, avalats per una 
experiència de més de 38 anys en el sector.

L’experiència, la confi ança 
i el saber adequar-nos a 
les necessitats personals 
de cada un dels nostres 
clients fan de SERHS 

Serveis GESTIONA una 
gran marca de fi delitat i 
confi ança.
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• Descobreix els avantatges 
 de Conexum SERHS.
• Ens convertim en el 

teu principal assessor 
fi scal, per portar-te 
al dia el teu negoci i 
oferir-te tot el suport 
en l’assessorament, la 
gestió i els resultats, 

 per fer-te la vida més 
fàcil.

• Així mateix posem a la teva 
disposició la nova eina de 
digitalització documental 
que et farà la vida més fàcil 
(tramitació electrònica i 
digitalització de factures 
de proveïdors i clients, per 
agilitzar el procediment 
administratiu)

• Gaudeix de tota la 
informació que necessites 

 al moment. 

Per a més informació consulta el nostre nou web www.serhsserveis.com
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Tota la 
tecnologia i 
seguretat 
a la xarxa 
al teu 
servei

Ens preocupem de proporcionar-te tota la tecnologia que neces-
sites perquè tu et puguis dedicar al que realment t’importa, el teu 
negoci. 
Som el teu partner integral. Sense cap tipus d’inversió inicial. 
Paga només per allò que necessites. Pagament per ús dels serveis 
que contractes en cada moment puntual.
Som especialistes en petites i mitjanes empreses. Et donem solu-
cions al que realment necessites.

LLOC DE TREBALL 
DIGITAL
SUIT
Disposa de tot el que 
necessites per al teu lloc de 
treball. T’oferim la tecnologia 
que cada treballador necessita 
per ser productiu (PC, teclat, 
impressores, telefonia, etc) , 
renovant periòdicament les 
nostres solucions per evitar 
l’obsolescència i optimitzar la 
despesa.

PLATAFORMES 
TECNOLÒGIQUES
DIGBA
Gestionem els teus servidors, 
correus i dades al nostre núvol, 
amb total seguretat i fl exibilitat, 
pagant només per allò que 
necessitis i facis servir.

BUSINESS 
SOLUTIONS
Solucions tecnològiques
Innovadors productes per 
fer de la gestió documental 
una eina de consulta i 
planifi cació al teu abast. 
Coneix els nous programes de 
Gestió Documental i Portals 
Operatius per disposar de tota 
la informació documental en 
un sol clic.
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 QUÈ FEM

La millor 
alternativa 
per als 
teus 
equipaments

A SERHS Serveis PROJECTS t’oferim les millors solucions 
i els millors equipaments per a l’hostaleria i la restauració. 
Desenvolupem i executem dissenys funcionals de cuines 
professionals i zones de restauració adaptats a la normativa 
vigent. A més projectem i executem dissenys de buffets, show-
cooking, self-services i barres a mida per als nostres clients segons 
les seves necessitats i preferències.
Singularitat, disseny, innovació i funcionalitat són els pilars dels 
nostres equipaments.

Adaptem la nostra estructura interna i equip de professionals per 
oferir-te un servei especialitzat per a cada tipus de sector:

Un equip de professionals altament qualifi cats i experts en projectes 
del sector vetllen per oferir-te els millors dissenys adaptats a les 
teves necessitats de cada moment i segons els recursos.

DISSENY I 
EXECUCIÓ DELS 
PROJECTES 
A MIDA

TREBALLEM AMB 
LES MILLORS 
MARQUES I 
PRODUCTES

ASSESSORAMENT 
INTEGRAL

MILLORA I 
INNOVACIÓ 
CONTINUADA A 
CADA PROJECTE

BOTIGA ONLINE PRÒPIA AMB LA 
MILLOR RELACIÓ QUALITAT-PREU

Empreses 
i centres 

educatius

Sanitari 
(Hospitals i 

centres)

Hotels Restauració i 
alimentació

ASSESSORAMENT
ESTUDI DE 

NECESSITATS
ANÀLISI DE 

LA INVERSIÓ
POSTVENDA I

MANTENIMENTPROJECCIÓ PLANIFICACIÓ INSTAL·LACIÓ
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Donem 
serveis 
als nostres 
clients en 
els seus 
3 diferents 
àmbits 
d’actuació, 
amb la 
garantia 
de SERHS

Els eixos estratègics del grup es fonamenten en la viabilitat futura 
de totes les divisions de SERHS, que compten amb un enfocament 
global que els permet afrontar amb èxit tots els reptes competitius, 
consolidant i creant oportunitats de negoci en tots els àmbits 
d’actuació.

 SOM SERHS

Illes Canàries

São Paulo (Brasil)

Natal (Brasil)
Pipa (Brasil)

Andorra
Catalunya
Espanya

GESTIÓ 
INTEGRADA DE 

TOTS ELS SERVEIS 
DEL GRUP

GESTIÓ DE 
SERVEIS TURÍSTICS 

A MÉS DE 
1.500.000 
DE PERSONES

MÉS DE 

40.000
CLIENTS

PRIMER GRUP 
TURÍSTIC DE 
CATALUNYA I 

POSICIONAT ENTRE 
ELS LÍDERS DE 

L’ESTAT ESPANYOL.

MÉS DE 

40
ANYS 

D’EXPERIÈNCIA 
ENS AVALEN
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EDIFICI SERHS
Garbí, 88-90 | 08397 Pineda de Mar (Barcelona) | Tels. 902 010 405  -  (+34) 93 767 03 78 | serhsserveis@serhs.com
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