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SOBRE 
NÓS
O Grupo Noceca Servis está especializado en catro áreas complementarias e 
converxentes: comunicación, deseño, informática e estatística. Todas elas co fin de 
optimizar os teus recursos, planificando estratexias globais.

É un Grupo que ofrece como valor a súa experiencia e alto coñecemento técnico para un servizo integral 
adaptado, desde a detección dunha necesidade de intervención ata a súa completa resolución.

Ofrecemos solucións integrais para institucións, organizacións, empresas e persoas autónomas. Non só 
atendemos as necesidades específicas que se nos indiquen, senón que nós detectaremos o departamento ou as 
actividades que  se deben optimizar e proporemos solucións integrais.
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Deseño  - Edición - Publicidade

DESEÑO

 

 Deseño web

Deseño gráfico

 Edición, maquetación e impresión

 Publicidade

AS NOSAS ÁREAS

COMUNICACIÓN

Comunicación - Produción de Eventos - Protocolo

 Comunicación empresarial e institucional

 Deseño, produción e organización de eventos

 Montaxe de eventos e produción técnica

 Protocolo e relacións públicas

Estudos - Enquisas - Marketing

ESTATÍSTICA

 Estudos

 Enquisas

 Marketing

 Servizos

Informática - Desenvolvemento - Telefonía

INFORMÁTICA

 Consultoría e asistencia técnica

 Instalacións informáticas e audiovisuais

 Venda, alugueiro e montaxe de equipos

 Desenvolvemento de aplicacións de escritorio, web e móbil

 Venda, distribución e instalación de programas

 Servizos
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Comunicación empresarial e 
institucional

Deseño, produción e 
organización de eventos

Montaxe de eventos e 
produción técnica

Protocolo e relacións públicas
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www.noceca.com
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DESEÑO, PRODUCIÓN E 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

 Proposta, deseño, programación e 
organización integral de eventos e 
actividades empresariais e institucionais

 Elaboración dun plan de actividades, de 
carácter ordinario e extraordinario

 Deseño e produción do material escrito e 
xestión de convites e inscricións

 Xestión de RRSS e actualizacións de 
contidos web

 Organización de programas de actividades 
paralelas

MONTAXE DE EVENTOS E 
PRODUCIÓN TÉCNICA 

 Creación de estruturas a medida ou 
modulares, sistemas de exposición

 Escenografía, deseño e montaxe

 Imaxe, son e iluminación

 Servizos audiovisuais

 Estruturas, mobiliario, accesorios e equipos 
(venda e alugueiro)

 Depósito, almacenaxe e mantemento de 
elementos de comunicación

 Asesoramento e consultoría externa en 
protocolo institucional e empresarial

 Preparación e acompañamento de 
actos empresariais e institucionais

 Organización de viaxes empresariais de 
ámbito nacional e internacional

 Redacción e produción da 
documentación protocolaria

 RRPP internas/externas e relacións 
institucionais

 Xestión de patrocinios

PROTOCOLO E 
RELACIÓNS PÚBLICAS

 Comunicación interna e externa

 Estratexias de comunicación de eventos

 Produción de contidos, intervencións e 
discursos

 Creación e distribución de contidos 
personalizados

 Realización dun plan de medios,  RRSS e 
márketing dixital

 Gabinete de Prensa

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 
E INSTITUCIONAL 
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Deseño gráfico

Deseño web

Edición, maquetación e 
impresión

Publicidade
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DESEÑO GRÁFICO 

 Realización e desenvolvemento da imaxe 
corporativa

 Publicacións, cartelería, papelería e  
folletería

 Deseño gráfico publicitario

 Packaging de produtos

 Creación de estratexias de publicidade 
visual

 Desenvolvemento web

 Redeseño web

 Creación e emisión de vídeo

 Optimización de recursos web

 Servizo de mantemento web profesional

DESEÑO WEB

 Edición e  maquetación

 Realización de catálogos e publicacións

 Impresión en  offset, serigrafía,  tampografía 
ou dixital

 Confección e impresión de material de 
difusión e promocional

 Produción, realización e montaxe de rótulos 
e cartelería

 Sinalización interior e exterior

 Anuncios para medios

 Banners e cuñas de radio

 Animación e axuste de anuncios para  
displays de difusión en eventos (U TV…)

 Creación e produción de anuncios 
multimedia

 Manipulados e distribución gran canle

 Publicidade directa,  distribución por caixas 
de correo, distribución en man

 

EDICIÓN, MAQUETACIÓN E 
IMPRESIÓN 

PUBLICIDADE
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Consultoría e asistencia 
técnica

Instalacións informáticas e 
audiovisuais

Venda, alugueiro e montaxe 
de equipos

Desenvolvemento de 
aplicacións de escritorio, 
web e móbil

Venda, distribución e 
instalación de programas

Servizos
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CONSULTORÍA E ASISTENCIA TÉCNICA

Mantemento preventivo - orientado a  
minimizar o risco de fallos.

 Anticipación a problemas informáticos, para 
minimizar o mantemento correctivo ou as 
avarías

 Recoñecemento e optimización de equipos e 
do sistema informático

 Revisión de servizos de plataformas críticas 
(servidores, audiovisuais, elementos de 
networking)

 Soporte remoto

Mantemento correctivo - destinado a 
solucionar avarías nos sistemas.

INSTALACIÓNS INFORMÁTICAS E
AUDIOVISUAIS

 Microinformática, programas e sistemas 
operativos

 Infraestruturas de rede de datos, rede 
eléctrica, armarios racks e CPDs

 Son, imaxe, cámaras de seguridade

 Controles de acceso e presenciais

 Pantallas de publicidade e gran formato

 Software Dixital Signage

VENDA, ALUGUEIRO E
MONTAXE DE EQUIPOS

 Venda de equipos e periféricos

 Alugueiro

 Reparación de equipos informáticos e 
terminais de telefonía

 Montaxe

DESENVOLVEMENTO DE
APLICACIÓNS

 Aplicacións de escritorio

 Aplicacións web

 Proxectos para dispositivos móbiles

 Proxectos na nube

VENDA, DISTRIBUCIÓN E INSTALACION
DE PROGRAMAS

 Programas de xestión, administración e 
contabilidade

 Solucións de comercio electrónico

 Venda e distribución

 Instalación e configuración

SERVIZOS

 Servizos da internet: dominios e aloxamentos

 Xestión de incidencias e seguimento

 Migracións: cambio de contornas de traballo, 
traslado e recolocación

 Bases de datos: creación, mantemento, 
mecanización e tratamento
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informáticos, audiovisuais y telefonía
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Estudos

Enquisas

Márketing

Servizos
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ESTUDOS

 Estudos de mercado

 Estudos cualitativos

 Estudos electorais

 Enquisas de opinión

 Enquisas electrónicas

 Barómetros

 Sondaxes on-line

ENQUISAS

 Márketing convencional

 Márketing social

 Márketing emocional

 Telemárketing

 CATI - entrevista telefónica asistida por 
ordenador

 CAPI - entrevista presencial asistida por 
ordenador

 CAWI - entrevista web asistida por 
ordenador

 Centro de contactos IP

 Servizos para estudos cualitativos

 Rede de campo

MÁRKETING SERVIZOS
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+34 881 974 081          info@noceca.com           noceca.com

+34 881 974 081         facebook.com/noceca-servisftwitter.com/nocecaservis instagram.com/nocecaservis_grupolinkedin.com/company/noceca-servis-grupo


