


El suport operacional que tu 
empresa necessita

Telemarketing

50M
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gestionades

50M
Segundos en llamadas 

gestionadas

Gestionem les reserves dels teus clients des del nostre 
departament de back office perquè no hagis de preocupar-te 
de tramitar-les, nosaltres ens encarreguem de tot.
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Gestió de reserves VIP
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Comptem
amb un ampli 

que ens permeten 

operacional que 
necessites

Control operacional amb un 
equip de més de 30 
operadors a la teva 

disposició.

400K
30K

contestades

Servei
ininterromput
Suport 24h gestionant  

horaris, equips tècnics i 
reserves VIP



 par a  empresa
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A  r pidaÚltima tecnolog a Garant a de 



5 #UniversISPGrup

El valor de l’experiència dels nostres clients 

Focalitzem els nostres 
esforços i estratègia 
entorn als nostres 
clients.

+200
Familía ISP Grup

Som el que som gràcies als nostres treballadors. Ells són 
el nostre motor diari i el factor principal que ens fa dife-
rents a la resta d'empreses; així ho sentim i així actuem.

De la mateixa manera que tenim cura diàriament dels 
nostres treballadors, ells cuiden als nostres clients. Per 
això, volem anunciar-te que tindràs a un equip especialit-
zat i motivat a la teva disposició per acompanyar-te i aju-
dar-te.

Gràcies a tots els nostres treballadors i clients que fan 
que tots els nostres somnis es facin realitat.
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www.ispgrup.cat

Al teu costat
tot l’any

25 punts de
venda 

Servei 360º 
a la teva disposició 

Equip professional
treballant per a tu 

900 52 52 01 gratuït 
d’atenció al client 


