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L’empresa

Offing Web Solutions, 
programació web i mòbil

Offing és un equip jove i motivat que es dedica al desenvolupament d’aplicacions web i mòbil 
a mida per a startups, mitjanes i grans empreses i agències de publicitat . 

Offing Web Solutions té una llarga tra-
jectòria a l’esquena . El seu fundador, Levi 
Esteller, va començar el seu projecte com 
a autònom i comptava ocasionalment 
amb algun programador freelance quan ho 
necessitava, però el febrer de 2016 va fer 
un pas més enllà i va decidir crear equip per 
poder oferir un servei més complet i profes-
sional als seus clients . 

Així naixia Offing, una SL de desenvolupa-
ment d’aplicacions web, mòbils i software a 
mida per a empreses que busquen la dife-
renciació entre els seus competidors .

Actualment tenen clients arreu d’Espanya, a 
França, el Regne Unit i Portugal i han dupli-
cat en volum de negoci i nombre d’empleats 
cada any des del seu naixement .   

Offing treballa per a grans multinacio-
nals com Knauf o Lladró, per a importants 
empreses locals com Hitecsa o la Guia 
de Vins de Catalunya i per a startups com 
Booksoffice o Swiftflats .

Atenció al detall i acompanyament al 
client
La filosofia d’Offing és el desenvolupa-
ment de webs, software i aplicacions amb 
les últimes tecnologies, donant importàn-
cia a cada detall i a la qualitat dels acabats .

Offing és una empresa jove i propera que 
considera molt important l’acompanyament 
al client durant tot el procés de desenvolu-

pament de l’aplicació o portal web i també 
un cop està en funcionament .

Aplicacions web a mida
Offing dissenya i desenvolupa tota mena 
de plataformes web cuidant l’aspecte 
visual, la qualitat de la programació i la faci-
litat d’ús .

Les aplicacions que dissenyen per als seus 
clients van des de configuradors de pro-
ducte, per exemple, per muntar una cuina a 
mida, a un portal de cerca d’allotjament del 
tipus d’Airbnb o personalitzadors de pro-
ducte per a e-commerce .

Software a mida
Offing desenvolupa qualsevol mena de 
software a mida com ara programes de ges-
tió interna des de zero per cobrir totes les 
necessitats i millorar els processos de cada 
empresa de manera que el client estalviï 
temps, diners i millori la qualitat de la seva 
feina .

Offing 
Web SolutionsPl. Mediterrània, 3, local 2 Vilanova i la Geltrú
Tel. 936 571 242

www.offing.es

J.D. NÚÑEZ PATENTES Y MARCAS, S.L.
info@jdnunez.com
Rambla de Catalunya, 120
08008 BARCELONA

Telf. (34) 93 217 88 86 
Fax. (34) 93 217 83 09
www.jdnunez.com 

QUAN ARRIBA LA INSPIRACIÓ, 
SOM AMB TU!
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Alguns exemples de software que han 
creat són un CRM a mida, diversos gestors 
d’ofertes comercials o una plataforma de 
motivació per a equips comercials .

Aplicacions per dispositius mòbils
Una aplicació adaptada al dispositiu mòbil 
ofereix una millor experiència a l’usuari, 
augmenta l’abast de la comunicació amb 
els clients gràcies a les notificacions emer-
gents (push) i permet una gestió més 
eficient del negoci gràcies a les possibili-
tats de  lectura de codis de barres, accés al 
GPS, etc .

Offing crea apps híbrides, és a dir, que amb 
un mateix desenvolupament es poden fer 
servir en dispositius iOS, Android i web, 
estalviant així costos al client .

Creació d’e-commerce
Avui dia, la venda multicanal de les empre-
ses és gairebé indispensable . Tenir una 
botiga online ajuda a augmentar la factu-
ració, ja que la venda es produeix durant 24 
hores al dia, 365 dies a l’any .

Offing crea botigues online sobre Pres-
tashop o 100% a mida . En ambdós casos, 
ofereix un panell de control senzill però 
potent que un cop posat en marxa el client 
pot gestionar fàcilment sense ajuda externa . 

Com a referència, val a dir que Offing ges-
tiona algunes e-commerce d’ONG com ara 
UNICEF i Ayuda en Acción .

Connectivitat entre sistemes
L’equip d’Offing és expert en integrar els 
seus desenvolupaments a mida amb CRM, 
ERP i TPV comercials mitjançant les API i 

els serveis web de les aplicacions o els pro-
pis que desenvolupen ells mateixos .  En 
definitiva, la idea d’Offing és ajudar les 
empreses a estar al dia en tecnologia, apps 

i software per ser competitius en el mercat 
actual . Perquè com diu el seu lema, si pots 
imaginar-ho, Offing pot desenvolupar-ho .


