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Numintec inaugura oficina a Madrid 
 
-La companyia pionera en solucions de comunicacions en cloud Numintec 
inaugura oficina al centre de la capital espanyola amb l’objectiu principal 
d’incrementar la seva xifra de negoci. 
 
-Actualment, Numintec disposa de més de 600 clients a la Comunitat de 
Madrid que li suposen un 30% de la seva facturació. 
 
-El segon objectiu de l’obertura és aconseguir una major projecció en tot 
el mercat espanyol, així com un millor posicionament al mercat 
Llatinoamericà, especialment en països com Xile, Colòmbia, Mèxic i Perú, 
entre d’altres. 
 
Barcelona, gener de 2017.- L’empresa pionera en solucions de telefonia en 
cloud amb seu a Barcelona inaugura oficina a Madrid al centre neuràlgic de la 
capital (carrer Orense, 4), comptant amb un equip de 6 persones tant de 
perfil tècnic com comercial. 
 
Amb aquesta nova oficina Numintec busca, per una banda, incrementar la 
seva xifra de negoci augmentant el número de clients a Madrid i oferint una 
major cobertura a les més de 600 empreses a les quals ja presta els seus 
serveis a la comunitat madrilenya. I, d’altra banda, una major projecció en 
tot el mercat nacional a la vegada d’expandir-se a Llatinoamèrica posant el 
focus a Xile, Colòmbia, Mèxic i Perú, on ja compta amb clients als quals dóna 
servei des d’Espanya. 
 
Al ser una empresa al cloud, Numintec disposa de clients distribuïts per tot el 
món, des de Qatar a LATAM (Perú, Bolívia, Mèxic, Argentina, Colòmbia, Xile, 
Costa Rica) passant per tota Europa (UK, Alemanya, França, Bèlgica, Holanda, 
Itàlia, Portugal, Grècia) i el servei a aquests clients es presta de forma remota 
des de qualsevol de les 3 oficines de les que disposa actualment (Barcelona, 
Madrid i Lisboa).  
 
El 2016 Numintec va registrar un creixement en la seva facturació del 17,8% i 
Madrid suposa el 30% del volum de negoci. Durant el 2017 es preveu 
augmentar el percentatge de la comunitat madrilenya fins el 40%.  
 
Numintec  
Numintec és una empresa de solucions de comunicació basades en telefonia IP 
en Cloud. El principal objectiu de Numintec és contribuir a la millora de 
l’experiència dels clients gràcies a les seves solucions avançades 
d’interconnectivitat amb d’altres aplicacions com ara sistemes de CRM, eines 
de ticketing, email o xarxes socials. El perfil dels clients són empreses amb 
més de 10 llocs de feina, de qualsevol sector, i entre aquestes destaquen 
companyies com Danone, Grupo IVI, Clece, Eurofred, Baxi o Deco Proteste, 
entre moltes d’altres. 



Numintec va ser fundada l’any 2002 al districte tecnològic 22@ de Barcelona 
com una empresa familiar contant actualment amb tres oficines ubicades a 
Barcelona, Madrid i Lisboa i amb un equip de més de 50 professionals. 
Numintec segueix sent de les poques companyies a nivell internacional capaç 
de donar una solució pròpia de telefonia 100% Cloud Computing.  
 
http://www.numintec.com  
 
 

Per a més informació: Gabinet de premsa de Numintec 
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