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Qui som
● En Francesc Saperas va començar a fer segells

a Reus l’any 1936

● L’any 1948 el seu fill Joan es va traslladar a Tarragona

● Des del taller de l’avi al carrer Major Tarragona fins
l’actual local del carrer Sevilla, sempre hem fet el mateix:
Fabricar segells de goma per a tothom!

● Som  una  em presa  de  re fe rència  a l sector, am b vendes i clien ts a  to t e l 
te rritori nacional



Que fem
Segells de goma.

Volem posar al vostre abast, els nostres coneixements i experiència pel tal 
que pugueu oferir als vostres clients les seves comandes de segells de goma 
amb total garantia d’excel·lència, comoditat i rapidesa.



Com ho fem
La nostra filosofia és que vosaltres com 
a revenedors, no haurieu de tenir cap 
preocupació en aquest procés.

Prou feina teniu amb la vostra feina de 
cada dia, com que per que una 
comanda de segells us faci perdre el 
vostre temps, diners o fins i tot un client 
que ja teníeu guanyat. I tot, per no 
complir les seves expectatives per culpa 
de no oferir -vos un un bon producte 
just a temps.



Com ho fem
A casa nostre sempre treballem com si el vostre client  
fos el nostre client, per que al final, és ell qui ha de 
quedar content, i només si el vostre client queda 
content amb el segell que li entregueu, segur que us 

tornarà a visitar quan en necessiti algun altre  o necessiti qualsevol altre feina 
que li pugueu oferir. Us recordarà, us recordarà a vosaltres.

Aquest e s e l nostre  ob jectiu…..a judar-vos a  fide litzar e l vostre  clien t am b 
vosa ltres i que  un  sege ll, no  sigu i e l cu lpab le  d ’una  m ala  experiència .
Si ho  aconseguim (que ho aconseguim), haurem  tanca t e l ce rcle . Tots con ten ts. 
El vostre  clien t con ten t. Vosa ltres m és con ten ts i nosa ltre s con ten ts i p repara ts 
pe r la  següent com anda!



Amb qui treballem

Segells d’entintatge automàtic, numerados, datadors, consumibles



Amb qui treballem

Tintes especials per segellar en superfícies difícils



Amb qui treballem

Tampons de mida especial per segells de 
tamany extra gran

Tampons de tinta amb una gran paleta de 
colors, ideals per decorar d’una manera 
diferent els nostres documents o mantenir el 
color corporatiu d’una marca.



Amb qui treballem

Numeradors de canvi automàtic
amb datador o sense



Amb qui treballem



Amb qui treballem

En resum...

aquests son bàsicament els productes relacionats amb el mon del 
marcatge personalitzat que fabriquem i que complementem amb 
una gran varietat d’accessoris que posem al vostre abast.



Com treballem...

Aquí és quan comença lo divertit de la nostra
feina : Preparar les vostres comandes i
mantenir el nostre compromís .

Gràcies a  un  procés de  registre  i traçab ilita t 
in form atitza t de  la  vostra  com anda , sabreu  
des de l 1r m om ent, la  da ta  d ’en trega , quan  es 
fina litza  o  si e stà  en  repartim ent.



Com treballem...
Tan si arriben per correu electrònic, 
com des de la web, per telèfon o si ens 
la porteu en ma a casa nostra, 
garantim que totes les comandes de 
segells confirmades abans de 16h. es 
poden entregar l’endemà a qualsevol 
punt de la província i pe r extensió , a  
to ta  la  pen ínsu la .

Aquest é s e l nostre  com prom ís am b tu !
que no et tinguis que preocupar per un segell. D’això, ja ho fem nosaltres!



Com ho fem
Així és com treballem les votres comandes:

● Última tecnología en la fabricació de segells de goma.
● Dispossant de l’estoc necessari per atendre’l
● Planificació i control del temps de producció
● Alt coneixement del producte que ens demaneu
● Controlant i revisant l’estat de la vostra comanda per 

entregar -la apunt i a l’hora

I a més, ho farem contents de fer -ho, de fer -ho bé i de 
fer -ho per vosaltres! Aquest es el nostre compromís.
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