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Gestió, eines i estratègia als despatxos d’aa.ff.
Com evolucionar amb criteris empresarials i preparar-nos per afrontar un futur de canvis

Vivim en un món evolutiu, en cursa accelerada, on els temps d’incorporació dels
canvis tecnològics en els hàbits i formes de viure, cada cop són més curts, tendint
a instantanis. I això a banda de l’efecte COVID.

Observant els comentaris i valoracions que els clients fan dels serveis que reben de
les aa.ff., em porta a creure que el nostre sector no està trobant la forma de satisfer
les necessitats del client actual, que ens exigeix cada dia "més per menys“, en un
entorn cada cop més tecnològic, low cost i que tendeix a l’autogestió.

Està arribant la 4ª revolució tecnològica, i potser no hem sabut integrar la 3ª!

Quan tractem de millorar la qualitat del servei i la satisfacció dels clients –i ja no
diguem tractar d’augmentar el benefici empresarial-, topem immediatament amb
l’obstacle del famós “dia a dia”, que suposa:

• L’absorció de tots els recursos de gestió per intentar –i no sempre aconseguir-
dur la feina al dia,

• La dificultat- o impossibilitat- per trobar el temps per pensar en què i com
evolucionar, empresarialment parlant.

Per això, ofereixo tota la meva experiència i el coneixement del sector de l’aa.ff.,
en dos tallers especialitzats, dissenyats per donar resposta i abordar aquests dos
grans temes, que impedeixen l’evolució dels despatxos perquè es puguin posar al
nivell d’exigència dels temps actuals.

Es coneguda la dificultat dels despatxos d’aa.ff per introduir canvis,
aconseguir implantar-los i evolucionar. En aquest taller s’oferirà metodologia
i eines pràctiques perquè pugueu “passar a l’acció”, millorar la gestió del
vostre despatx i, d’aquesta forma, començar a posar bases sòlides per
afrontar un futur on la major certesa és saber que tot canviarà; i de pressa.



Contingut

1. Enfocant el negoci: més enllà de la tasca professional

• L’anàlisi de la cartera: radiografia del valor

• La segmentació dels serveis: oferir segons el que et contracten

• La fixació dels honoraris

• Vendre els nostres serveis: el màrqueting sobre la pròpia cartera

2. Innovació en aa.ff.

• La revisió del model de negoci d’aa.ff.

• Iniciatives actuals: la incorporació de les tecnologies en la gestió de l’aa.ff.

• La conversió d’informació en coneixement: el control automatitzat del despatx i 
els informes de gestió pels clients

• Serveis per l’edifici: més enllà de la gestió econòmica

3. Els frens personals: la gestió del canvi

• Som conscients de les nostres pròpies resistències ? Quines son?

4. Pla d’accions: com incorporarem al nostre despatx el que hem après

• Com definir el  què, com, qui  i quan.

Taller 2. La rendibilitat del despatx d'aaff: estratègies per evolucionar amb criteris empresarials

Avui, més enllà d’ordenar la gestió, al despatx d’aaff li cal preocupar-se
de la seva rendibilitat, que depèn dels honoraris i de la relació entre lo
que el client paga i el que li oferim (en servei i cost)
Aquest taller, realitzat des de la interacció entre facilitador i participants,
oferirà dos nivells d’aprofitament. El 1er, tècnic, presentarà eines i
estratègies orientades a repensar com rendibilitzem el negoci
empresarial. En el 2on, d’aplicació pràctica, es proposarà que el
participant disposi dels instruments que necessitarà per incorporar al
seu despatx els objectius que decideixi fixar, fruït del coneixement
adquirit en el taller.
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Perquè em preocupa l’aprofitament pràctic dels continguts i experiències viscudes als tallers

El post-taller: sessió de seguiment 45’ per videoconferència

Decidir evolucionar no és fàcil però, vèncer les pors,
les incerteses i les resistències al canvi, ho és
probablement molt més.

Conscient d’aquesta dificultat, s’ofereix al
participant, al finalitzar cada taller, un qüestionari
d’autoavaluació de la situació del seu despatx, en
relació als temes tractats, i de la pròpia disposició a
gestionar el canvi, per intentar definir la situació
d’inici del procés, i poder-lo encarar amb realisme.

A més del qüestionari, per aquell participant que ho
desitgi, s’ofereix també la possibilitat d’analitzar i
tractar la situació descrita en el mateix,
conjuntament, via Skype i de forma gratuïta (45’)
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consultoria empresarial especialitzada en el sector dels serveis immobiliaris

de despatx professional a empresa de serveis, 
un camí que fem plegats

“L’administració de finques analitzada des de la seva dimensió empresarial: cap a un nou model de negoci”
Joan Lluís Saperas


