
Pensant en les escoles...

Experiències de mobilitat eficaç  
diferenciades per als clients més exigents...



Confeccionem i gestionem les rutes

Elaborem les rutes i horaris
per garantir que el servei es presti amb puntualitat i 

les mínimes incidències. 

Facilitem el material comunicatiu
al detall

Revisió de protocols de seguretat i transport cada curs amb els 
centres escolars.

Estricte control per garantir que el servei es presta amb puntualitat 
i les mínimes incidències. 

Sistema de gestió que ens assegura el registre de dades i el control 
d'incidències

Resolem amb compromís circumstàncies que van més enllà, de 
l’estricte transport.



Tarifes personalitzades

Visites personalitzades

Estudi de les necessitats de cada centre

Planifiquem les necessitats dels calendaris per coordinar

els diferents cursos i treballem juntament amb el

professorat i monitoratge, per facilitar el trasllat a qualsevol

activitat.



Us seria més còmode que 
la despesa de transport fos un

IMPORT FIX MENSUAL
en el què s’hi incloguin tots els conceptes

?
Consulteu-nos i el nostre equip comercial us farà un 

estudi i us presentarà una proposta !

Despesa per a totes les butxaques



informació
Tota la informació

PRESENTACIÓ VALORS GENERALS AVANTGRUP
( imprès, pdf, powerpoint, cd, issue, al web)

PRESENTACIÓ VALORS ESPECIFICS PARES
A prop de les escoles, a prop dels pares...

( imprès, pdf, powerpoint, cd, issue, al web)

DOSSIER PROPOSTES SORTIDES CURS 20011/2012
(imperés, a la web)



APARTAT ESCOLARS

• Serveis per als centres escolars 
( arxiu: pensant en les escoles...)

• Documentació per a pares 
( arxiu: a prop de les escoles,a prop dels pares...)

• Propostes de sortides
( arxiu:sortidesescoles11/12...)

• Calendari escolar
• Galeria de fotos i recursos 

Nova web



informació
Informació al moment

ÀREA DE CLIENTE, 
GESTIÓ DE LA CARTERA



Programa de sortides

Propostes de sortides tot inclòs, 

per facilitar les gestions de les escoles

COMODITAT, FACILITAT Y EL MILLOR 

PREU

Amb acords....


