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PRESENTACIÓ
DE LA COMPANYIA



OFERIM
una àmplia gamma de serveis 
per a inversors, compradors, 

venedors i arrendadors

OBTENIM
resultats excepcionals

PROPORCIONEM
màxima transparència, un 

excel•lent servei al consumidor
i treball en equip

COMPARTIM
la nostra experiència

i profunds coneixements

PRIORITZEM
el client

SUPEREM
els més alts estàndards

ELS 
NOSTRES
VALORS
I FILOSOFIA

“La nostra manera de 
treballar és diferent. 
Esperi excel•lència 
en cada aspecte del 
nostre treball”.

“Els nostres valors són els 
que donen forma a la nostra 
cultura i reflecteixen la 
nostra visió: oferir un servei 
perfecte als nostres clients”.

ISABEL OSORIO
Fundadora d’Atipika

RENZO RIVA
Fundador d’Atipika

ATIPIKA ES
ÉS UNA CORPORACIÓ 
IMMOBILIÀRIA DINÀMICA AMB 
SEU A BARCELONA, AL COR 
D’UN MERCAT IMMOBILIARI 
EN CONSTANT EVOLUCIÓ
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ATIPIKA
D’UN COP 

D’ULL

“La qualitat és la força que ens mou”.

RENZO RIVA
Fundador d’Atipika

LÍDERS DEL MERCAT
BARCELONÍ DES DE 1999
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Més d’

11,000
propietats 

comercialitzades

Un augment del

20%
en les vendes en

2015-2016

50%
Primera residència

20%
Inversió

20%
Segon habitatge

Els compradors 

d’Atipika són

40%
espanyols

60%
estrangers

Destacada
en els mitjans

espanyols i 
estrangers

Motivació
de la compra:

Incloent-hi
britànics, 

americans, del 
nord d’Europa, 

russos i xinesos

10%
Altres

Una página web 
guardonada i 
els premis més 

prestigiosos 
pel servei al 
consumidor



ELS
FUNDADORS

ISABEL OSORIO

Trajectòria professional: Direcció d’empreses
i Relacions Públiques

Càrrec: Vendes, comunicació i recursos humans

RENZO RIVA

Trajectòria professional: Programació, 
Enginyeria informàtica, Desenvolupament 
empresarial

Càrrec: Desenvolupament empresarial
i comunicacions internes

“Atipika compta amb un equip de professionals 
altament qualificats i amb una gran experiència. 
Sentim una gran passió pel que fem, la qual cosa 
ens permet seguir creixent i expandint-nos”.

ISABEL OSORIO
Fundadora d’Atipika
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RESIDENCIAL 
Gràcies a la nostra relació amb els propietaris i uns amplis 
coneixements del mercat local, podem oferir alguns dels millors 
habitatges de Barcelona, com:

ÀTICS DE DISSENY / PISOS AL CENTRE DE LA CIUTAT
HABITATGES FAMILIARS / VIL•LES A LA COSTA / HABITATGES D’OBRA NOVA

COMERCIAL
Els experts del nostre departament comercial l’assessoraran 
en qüestions de llicències, reformes i obres, així com en 
aspectes legals i fiscals. El nostre objectiu és garantir la màxima 
rendibilitat amb cada operació. Oferim:

DESPATXOS / LOCALS COMERCIALS
HOTELS I APARTAMENTS TURÍSTICS / EDIFICIS A RENOVAR

OBRA NOVA
Oferim assessorament per a promotors privats i corporatius sobre els 
projectes residencials més interessants de Barcelona i ajudem els 
inversors estrangers a trobar la propietat o propietats adequades. 
Proporcionem un servei de qualitat, profunds coneixements sobre 
el sector i assessorament per a promotors, inversors o compradors 
privats. Afegim valor a cadascuna de les etapes del procés, des de 
les vendes sobre plànol fins a la concessió de la hipoteca.

INVERSIÓ
L’equip d’inversions d’Atipika està altament qualificat per 
assessorar-lo sobre quin producte adquirir, sigui sobre plànol, 
recentment renovat o de segona mà. Ajudem a inversors 
individuals i associats a iniciar, gestionar i ampliar les seves 
carteres de propietats. Oferim assessorament sobre qüestions 
hipotecàries o de compliment de contracte per a arrendadors.

ELS NOSTRES
PRODUCTES

- 5 -



COMPRA, VENDA I LLOGUER 
A Atipika som experts en comprar, vendre i llogar habitatges a 
Barcelona i als afores de la ciutat. Oferim un servei altament 
personalitzat gràcies al nostre equip de professionals 
especialitzats que l’acompanyaran al llarg de tot el procés, des 
de les visites fins a la formalització del contracte, proporcionant 
un servei honest i individualitzat. També oferim un servei 
d’assessoria d’interiorisme i arquitectura.

GOLDEN VISA
Atipika compta amb un departament especialitzat a trobar 
propietats aptes per al programa Golden Visa. L’assessorem 
perquè trobi les millors oportunitats i li oferim un servei de 
gestió de propietats que inclou la redacció de contractes, les 
entrades i sortides dels llogaters, i el control de pagaments.

INVERSORS
L’experiència del nostre equip de professionals i el profund 
coneixement del sector ens permet oferir-li un assessorament 
especialitzat per a les seves inversions immobiliàries. 
Atipika també porta a terme estudis de viabilitat de projectes 
immobiliaris per a importants empreses i inversors.

PROMOTORS
Oferim un servei integral als promotors que vulguin vendre o 
llogar les seves propietats, des de l’adquisició i el màrqueting 
fins al disseny i les vendes. El nostre equip de màrqueting 
ofereix als promotors un pla personalitzat que abasta des del 
desenvolupament i el disseny de la pàgina web, els catàlegs i els 
newsletters, fins a les campanyes d’AdWords, vídeos, renders i 
blocs, així com els serveis de publicitat i relacions públiques.

ELS NOSTRES
SERVEIS
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Ciutat Vella  /  Eixample  /  Sants-Montjuïc

Les Corts  /  Sarrià-Sant Gervasi

Horta-Guinardó  /  Gràcia

Nou Barris  /  Sant Andreu  /  Sant Martí

També oferim habitatges familiars als afores, en zones com
Sitges, Castelldefels i la costa del Maresme

LES NOSTRES
LOCALITATS

LES NOSTRES 
PROPIETATS

S’UBIQUEN A LES 
ZONES MÉS POPULARS 

DE BARCELONA, QUE 
TAMBÉ OFEREIXEN UN 

EXCEL•LENT POTENCIAL 
DE REVALORACIÓ DEL 

CAPITAL
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Atipika segueix sent un dels patrocinadors prèmium del Barcelona 
International Community Day, i participa amb freqüència en els 
Expat Breakfast, tots dos organitzats per Barcelona Activa.

També som col•laboradors de confiança de nombrosos consolats, 
multinacionals i institucions de prestigi, a més de ser un dels 
principals patrocinadors de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Renzo Riva, fundador d’Atipika, a l’Expat Breakfast a l’abril de 2017
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ELS NOSTRES
PARTNERS



“Estem molt, molt contents amb la nostra experiència amb 
Atipika. Ens van tractar molt bé, amb un servei molt professional 
i agradable i una comunicació molt ràpida. Tots els pisos que 
vam visitar eren d’alt estànding, molt millors que la majoria de 
pisos que es troben a Barcelona”.

” DARYK TREACY
 

“A més d’un servei excel•lent, compten amb un equip molt 
entregat que s’empra a fons per complir les necessitats del 
client. La meva experiència amb Atipika va ser molt positiva i 
sempre em van poder ajudar amb els problemes que vaig tenir”.

” SINDY SC

“El més alt nivell professional. Un luxe comptar amb els seus 
serveis des del minut 1 fins al final de la gestió”.

” OSCAR CELADA RODRIGUEZ

“Tracte excel•lent en cadascun dels seus departaments.
Es pot confiar en Atipika Barcelona”.

” OH KREUZ

“Vivim en un pis d’Atipika i tot és fenomenal. Són molt 
organitzats i seriosos, i els pisos són genials!”.

” FRAN I MÓNICA

“És una empresa molt professional amb treballadors 
molt dedicats, i en tot moment van buscar solucions 
per als problemes que vam anar trobant. Sens dubte els 
recomanaria”.

” JOAQUIN OROÑO

QUÈ 
N’OPINEN 

ELS NOSTRES  
CLIENTS
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Passeig de Gràcia, 56, 4t C
08007 Barcelona (Espanya)

T: +34 93 481 50 32
E: info@atipika.com


