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Entrevistem a:

Paola Palacios, 
directora de Portafoli Business PAIT.

GUIAÚTIL GUM - Per que un portafoli de 
serveis?
PAOLA - Mai no saps què es el que necessiten 
les persones. Tenen una idea i una pila de 
somnis. La meva motivació es ajudar-los a fer 
de la idea, una realitat. Per això un portafoli, 
una ment oberta i ganes per a vèncer qualsevol 
repte.

G. Em dius que si tinc una idea i te la explico, 
la convertiràs en realitat?
P. T'ajudaré a fer-la realitat. Parlaré amb les 
administracions que calguin, buscaré possibles 
subvencions, et donaré suport tecnològic i estaré 
al teu costat per que no et sentis sol davant el 
mon.

M'agrada pensar que els meus clients em veuen 
com un suport on iniciar el seu projecte. També 
com una font de recursos. I un lloc on consultar, 
queixar-se, discutir, un lloc on les idees es 
mantenen vives.

G. Creus que una persona que comença pot 
pagar aquest servei?
P. Sí. Sense dubte. Es possible que una part 
de la despesa li surti subvencionada. Amés, la 
creació d'empreses i alta d'autònoms es gratuïta 
en els centres PAIT. Nosaltres som un centre 
PAIT.

La  ges t ió  amb admin is t rac ions  es  
majoritàriament telemàtica. També ho es el 
software que utilitzem per a la gestió, 
comptabilitat, sistema de qualitat, etc. No hi ha 
inversió inicial per obtenir el servei, el gran 
problema que tenen la majoria de nous 
empresaris. Creu-me, encara no s'ha queixat 
ningú de la quota mensual.

G. Com pot una petita empresa com Portafoli Business donar tants de 
serveis?
P. Utilitzant les noves tecnologies per a tot. Moltes son gratuïtes, d'altres 
es paguen en la mesura que s'utilitzen. Per als serveis de web, email, 
gestió, comptabilitat, sistema de qualitat, repositori de documents, i 
d'altres d'aquest estil, usem el serveis del núvol, que permeten pagar 
poc al principi i créixer sense haver-ho tingut tot calculat. Compra el que 
necessitis, ja tindràs temps de gastar quan tot marxi com vols.

G. Tanta tecnologia pot fer que algunes persones es tirin enrere...
P. Per sort, els nous aparells cada cop son més fàcils d'usar. Els tàctils 
permeten fer un munt de coses... amb els dits. Les nostres aplicacions 
funcionen en aparells mòbils intel•ligents, així que consultar l'estat de 
comptes, una factura o dades d'algun client es fàcil i possible des de 
qualsevol lloc.

Millor tecnologia es igual a més facilitat d'ús i més accessibilitat.

G. I com es contracte el servei, què s'ha de fer per trobar-te?
P. El mateix que per trobar qualsevol dels meus clients: Visitar les xarxes 
socials i la web pròpia. Les xarxes per donar més presencia i la web per 
reforçar la imatge i donar un missatge clar: Som aquí, el que sabem fer 
ho fem bé i té aquest preu.

Es important que els visitants s'emportin una idea clara del que han vist, 
de com els pot ajudar a millorar i de quin cost tindrà tot plegat.

G. Parles de donar preus. No tothom estaria d'acord...
P. Ho sé, i respecto totes les idees. Però el meu consell es donar tota 
la informació necessària per a la presa de decisions. Estalvies temps 
del teu futur client i temps propi. Pensa que acabaràs donant preus
igualment.

Portafolio és una gestoria 
innovadora, que aglutina 
professionals que aporten eines 
tecnològiques i/o recursos 
administratius per a la gestió 
d'autònoms, emprenedors i 
empreses.
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Portafoli de 
Serveis
Un sistema de treball
àgil, modern i segur.

Els núvols convectius i les tempestes d'estiu


