NOTA DE PREMSA

Seidor, present a la 65a edició del
Trofeu Comte de Godó
Barcelona 19 de maig de 2017 - Seidor, consultora multinacional especialitzada en
serveis i solucions tecnològiques, ha estat present al village del Barcelona Open Banc
Sabadell - 65è Torneig Comte de Godó, celebrat del 22 al 30 d'abril de 2017. La cita ha
reunit les millors raquetes del món en una competició en la qual s'ha imposat per desena
vegada en la seva carrera l'esportista mallorquí, Rafael Nadal.
Al llarg del torneig, Seidor ha disposat d'una carpa al village del Reial Club de Tennis de
Barcelona, com a centre relacional per als seus clients i convidats. En paral·lel, del dilluns
24 al dijous 27, també es van desenvolupar diversos Business Seminars a les
instal·lacions de l'IESE Business School per donar a conèixer les últimes tendències en
l'àmbit de la transformació digital, des de solucions per a departaments de màrqueting i
ecommerce fins a solucions per a Recursos humans i analítica empresarial.
Divendres 28, a la carpa del village, es va inaugurar el projecte #seidorontop, amb el debut
de l'aplicació web emotionalpulse.com i una connexió en directe amb Ferran Latorre des
del Camp Base de l'Everest. Emotional Premi, és una plataforma que va néixer amb
l'objectiu de monitoritzar en temps real les constants vitals i l'estat emocional de l'aplinista i
posar aquesta informació al servei de tots els seguidors de Ferran perquè li puguin enviar
missatges d'ànim. D'aquesta manera, Seidor exerceix de partner tecnològic de l'alpinista
Ferran Latorre en la seva expedició cap al cim de l'Everest i dóna l'oportunitat als seus
seguidors d'estar molt a prop seu i enviar-li tot l'impuls que necessita per aconseguir el seu
repte. L'acte va tenir tota l'atenció dels visitants del village i mencions en els mitjans de
comunicació, com en el programa Esportclub de TV3.
Després d'una experiència més que positiva, Seidor ha volgut formar part, un any més, del
Trofeu Comte de Godó, posant de manifest l'excel·lent plataforma que aquest
esdeveniment suposa per apropar al públic les últimes novetats de la companyia en l'àmbit
tecnològic.
Sobre Seidor
Seidor és una multinacional catalana del sector tecnològic que ofereix serveis i solucions integrals en
l'àmbit de la consultoria de programari i serveis informàtics; amb un ampli ventall de solucions i serveis;
consultoria, serveis d'infraestructura, implantació, desenvolupament i manteniment d'aplicacions i serveis
d'outsourcing. Amb una facturació de 310 milions d'euros en l'exercici 2016, i una plantilla de més de
3.700 professionals altament qualificats, té presència directa en 5 continents: Europa, Amèrica Llatina,
Estats Units, Orient Mitjà i Àfrica. La consultora és una dels principals partners de serveis de SAP, IBM,
Microsoft i Adobe. En la seva estratègia de diversificació del negoci, la consultora ha creat al 2016 Seidor
digital, una divisió focalitzada en l'oferta de serveis per accelerar la transformació digital de les
companyies, amb especial focus en les pimes; així com ha reforçat la seva aposta per la innovació amb la
creació d'un nou centre d'innovació i recerca tecnològica, seu de Seidor labs.
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