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Atipika Barcelona va ser fundada per Isabel Osorio l’any 1999 a una Barcelona molt diferent de 
l’actual. Després d’haver viscut als Estats Units i al Regne Unit, Isabel Osorio va ser testimoni de la 
gran diferència que hi havia entre aquests dos països i Espanya pel que fa al nivell de serveis públics 
i privats. El mercat no era tan competitiu i no hi havia professionals que proporcionessin un servei 
multilingüe als clients internacionals, de manera que el tracte que es proporcionava a aquests 
compradors no era especialitzat. Va ser llavors quan va sorgir la idea de crear Atipika, una empresa 
immobiliària que oferís un tracte personal als seus clients nacionals i internacionals, i que es regís 
per una filosofia i uns valors marcats: transparència, formació constant i servei personalitzat. 
Després de vint anys de trajectòria, la companyia pot estar orgullosa d’haver-se convertit en un 
referent en el sector immobiliari. L’equip ha anat creixent, han aparegut nous departaments i el 
territori en què operem s’ha anat estenent, i comprèn actualment: 
Barcelona i rodalies, Castelldefels, Sitges, el Maresme i la Costa Brava. 

HISTÒRIA

“La nostra manera de treballar és diferent. 
Esperi excel·lència en cada 
aspecte de la nostra feina.” 
 
Renzo Riva, enginyer informàtic que ha desenvolupat la seva carrera 
en les millors firmes de consultoria, aporta la innovació constant 
a Atipika. La seva trajectòria l’ha portat a participar en nombrosos 
projectes de desenvolupament i implementació de projectes 
informàtics. Els seus coneixements d’informàtica i del món dels 
negocis ajuden Atipika a estar constantment innovant per oferir el 
millor servei als seus clients.

Meritxell Miret, llicenciada en Filologia Anglesa, va començar 
la seva carrera a Atipika l’any 2000, a la primera oficina de la 
immobiliària, situada al WTC de Barcelona, amb l’objectiu d’atendre 
el públic internacional que arribava a la ciutat. Aficionada a la 
psicologia, amant de viatjar i de conèixer cultures diferents, ha seguit 
evolucionant dins Atipika, on actualment dirigeix el Departament 
de Lloguer. 

Isabel Osorio, llicenciada en Relacions Públiques i Direcció 
d’Empreses i amb dues beques de postgrau, representa la mirada 
experimentada quant a corporativisme nacional i internacional. Tot 
això a causa d’una llarga experiència que l’ha portada a participar en 
projectes per a Coca-Cola, IMAX Corporation i Key Advertising. 
La seva visió global de negoci, la seva adaptabilitat i el seu sistema 
basat en la comunicació s’ha aplicat sempre en cadascun dels 
departaments que ha dirigit, i és el pilar del funcionament d’Atipika. 

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

“Fem honor al nostre nom oferint un 
servei professional, ètic i efectiu.”

QUI SOM
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SERVEI GLOBAL

La nostra experiència ens permet donar una resposta eficaç a qualsevol tipus de necessitat immobiliària, 
tant de particulars com d’empreses. Nosaltres ens encarreguem de posar solució i de guiar-lo en la 
venda, lloguer o gestió patrimonial perquè en tot moment se senti segur. Més d’11.000 operacions 
en vint anys avalen el nostre mètode i la nostra manera de fer. Més de cinquanta nacionalitats formen 
part de la nostra base de clients, fidelitzats amb esforç i confiança. 

MULTILINGÜISME

Volem, desitgem i ens esforcem perquè cada client se senti com a casa, indiferentment del lloc de 
procedència. Per aquest motiu, des d’Atipika apostem per una formació multilingüe en el nostre equip, 
tots ells amb una experiència internacional que afavoreix la comunicació fluida amb clients d’arreu 
del món. 

ATENCIÓ PERSONALITZADA

Sabem que les necessitats dels nostres clients requereixen una atenció individualitzada, per la qual cosa 
es necessita un tracte directe, transparent i eficaç. Per aquest motiu, a Atipika trobarà un assessor que 
serà el seu guia durant tot el procés, i que respondrà sempre a uns pilars sòlids d’una empresa familiar 
i constant. 

ACTUALITZACIÓ CONSTANT 

L’entorn canviant en què vivim exigeix una adaptació permanent dins del sector immobiliari. Som 
conscients que la seva inversió necessita sempre informació i respostes actualitzades, de manera 
que confiar en Atipika és apostar per una empresa a l’avantguarda. Ens adaptem al canvi de manera 
racional i ordenada, i posem els millors mitjans quant a recursos tècnics, comercials i humans amb la 
ferma convicció que obtindrà sempre un resultat positiu. Els nostres programes “a mida” ens permeten 
actualitzar la informació que oferim als nostres clients constantment. 

A Atipika Barcelona sempre estem pendents de l’última informació del sector per anticipar el futur 
pròxim, ja que és amb un gran coneixement del mercat immobiliari com obtenim resultats excepcionals 
en totes les nostres transaccions de compra, lloguer o gestió patrimonial.
La nostra constant disponibilitat per al client és un dels pilars més importants, de la mateixa manera que 
ho és el diàleg directe que establim amb ells per tal de respondre a les seves necessitats particulars. Un 
servei personalitzat al qual responen tots els nostres treballadors, que estan qualificats i són part integral 
de la companyia. També invertim en recursos i tecnologia, de manera que puguem ser més eficaços i 
accelerar així els processos. 

Destaquem pels nostres immobles de gran qualitat, tant habitatges com actius comercials. Disposem 
d’una gran cartera d’habitatges de lloguer i venda, a la ciutat de Barcelona i rodalies, a més d’oferir un 
excel·lent servei a mida a escala internacional. 

Ser diferents ens fa únics 
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Atipika és una corporació immobiliària dinàmica amb seu a Barcelona, que disposa de vint anys 
d’experiència en un mercat immobiliari en constant evolució. Oferim una àmplia gamma de serveis 
per a inversors, compradors, venedors i arrendadors. 
La nostra feina destaca per: 

El servei que oferim es basa en la transparència. Cuidem dels nostres clients i entenem que un bon 
tracte és sinònim d’enteniment, i d’aquesta manera aconseguim que els potencials problemes es 
converteixin en solucions. 
Els nostres clients són el nostre bé més preuat, per això prioritzem les seves necessitats a través 
d’una màxima transparència, un excel·lent servei i treball en equip. 

Comunicació interna fluida | Treball diari en equip | 
Treball multidisciplinari i multilingüe | Formació contínua en tots els departaments. 

EL SEGELL ATIPIKA

1. BARCELONA 
Barcelona és l’escenari en què va néixer Atipika fa vint anys. Aquesta 
ciutat ho representa tot: la diversitat, la riquesa cultural, les oportunitats 
laborals, el creixement econòmic i empresarial, la modernització 
tecnològica, entre d’altres, i tot sense renunciar al seu caràcter 
mediterrani i cosmopolita. 

2. COSTA SUD 
A pocs minuts al sud de Barcelona trobem localitats costaneres amb 
moltíssim d’encant, com ara Castelldefels (la segona casa d’Atipika), 
Sitges, Gavà o el Garraf. 
Municipis tranquils amb una gran oferta d’habitatges de luxe, tant per 
lloguer com per venda, que són un reclam per a molts clients per la seva 
proximitat a Barcelona i per l’oferta d’oci i “relax”. 

3. COSTA NORD
El Maresme s’estén entre la Costa Brava i Barcelona, i comprèn 
aproximadament cinquanta quilòmetres de platges i localitats 
costaneres. És un territori apreciat per la dolçor del seu clima i 
per l’ambient vacacional que es troba a pobles com ara Calella o 
Premià de Mar. Els barcelonins han apreciat sempre aquesta costa 
per la seva bona comunicació amb la Ciutat Comtal. 

4. EMPORDÀ - COSTA BRAVA 
Potser dos dels llocs més representatius del caràcter mediterrani de 
Catalunya: l’Empordà i la Costa Brava són dos territoris amb vastes 
àrees naturals, platges espectaculars i cales paradisíaques. En aquests s’hi 
troben nombroses localitats costaneres i de l’interior que són un reclam 
turístic i que representen un bell recés de tranquil·litat.  

5. PRELITORAL 
Els municipis que es troben a la zona de la Serralada Prelitoral són també 
llocs amb una gran presència d’espais naturals protegits, molt pròxims a la 
costa i amb una magnífica comunicació amb Barcelona. En aquesta zona 
podem trobar localitats com ara Teià, Sant Cugat del Vallès, Esplugues de 
Llobregat i Sant Just Desvern. 

De part nostra sempre rebran 
informació precisa i directa.

ZONES D’ACTUACIÓ

6. ILLES BALEARS 
Les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera són conegudes per 
la idiosincràsia que presenta cadascuna d’elles, així com per la diversitat 
d’oferta i recursos que ofereixen. Una de les millors localitzacions del 
Mediterrani, les excel·lents comunicacions per mar i aire, els espectaculars 
paisatges i la immillorable qualitat de vida, fan d’aquestes illes llocs únics 
per a viure tot l’any o per a adquirir una segona residència. 
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Illes Balears

Seu Central Atipika a Barcelona 

Flagship Atipika a Castelldefels
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5. SARRIÀ-SANT GERVASI

Sarrià-Sant Gervasi és el primer districte en renda per capita i el principal 
punt d’accés dels barcelonins al Parc Natural de la Serra de Collserola, el 
pulmó verd més important de la ciutat i un dels parcs metropolitans més grans 
del món. Actualment combina els racons on es pot rememorar amb facilitat 
l’antic poble rural amb les zones modernes i les grans vies de comunicació. 

1. CIUTAT VELLA

El districte de Ciutat Vella inclou els barris més antics de Barcelona: la 
Barceloneta, el Barri Gòtic, el Born o el Raval, que van néixer ja fa 2.000 
anys. Aquesta és una zona multicultural, per a la gent que vol viure la ciutat i 
estar a prop de la zona comercial i històrica. També és ideal per a les persones 
que vulguin desplaçar-se a peu o utilitzar la magnífica connexió dels diversos 
mitjans de transport metropolitans. 

6. GRÀCIA

En aquest districte el pols accelerat de Barcelona es tranquil·litza en 
un entorn especialment habitable i amb gran participació dels seus 
veïns. El nucli antic del barri que li dona el nom no ha deixat mai de 
reivindicar amb orgull el seu passat com a municipi independent. Aquí 
també s’hi troba una de les obres mestres de Gaudí que és Patrimoni de 
la Humanitat des del 1984: el Park Güell. 

7. HORTA-GUINARDÓ

La singularitat del territori que ocupa i la conseqüent distribució 
dels seus diversos nuclis fan d’aquest districte un dels més especials 
de Barcelona. El barri del Guinardó es presenta com un mirador 
d’excepció sobre Barcelona i conserva tranquils racons amagats amb 
antigues torretes. Com a referent d’arquitectura, destaca el gran 
conjunt de l’Hospital de Sant Pau, iniciat l’any 1902 sota el projecte 
de Lluís Domènech i Montaner, declarat Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO. 

8. NOU BARRIS

Situat més al nord de la ciutat i vorejant la Serra de Collserola, és 
probablement el districte de major anarquia urbanística, a causa del 
seu ràpid creixement. És el districte que inclou més barris, un total 
de tretze. En l’àmbit de comunicacions, s’ha vist beneficiat amb 
la construcció de la Ronda de Dalt i i la Ronda Litoral, les dues vies 
d’accés més importants per entrar i sortir de la ciutat. 

9. SANT ANDREU

El gran creixement del barri va començar durant els anys cinquanta, amb 
un principi més industrial i obrer, després de sorgir múltiples fàbriques i 
tallers a mitjans del segle XIX, que posteriorment van ser derrocats amb 
la creació de la Meridiana. Sant Andreu ha sabut conservar, malgrat 
les construccions a gran escala dels anys de creixement del districte, 
aquell encant de municipi rural i agrícola que va donar-li origen. 

10. SANT MARTÍ

El districte de Sant Martí acull en un mateix territori el passat i el 
futur de Barcelona. Aquesta combinació es reflecteix especialment 
amb la transformació de l’antic Poblenou industrial en residències per 
a esportistes durant els Jocs Olímpics del 1992 i denominades Vila 
Olímpica, amb les torres bessones que s’imposen al litoral barceloní 
(Hotel Arts i Torre Mapfre), i amb el nou districte tecnològic 22@.  

2. EIXAMPLE

El desenvolupament urbanístic de l’Eixample és un clar exemple de l’època 
de prosperitat econòmica i demogràfica de finals del segle XIX. 
Es tracta del districte més homogeni i amb més densitat de població dels 
barris de Barcelona, ocupa la part més central de la ciutat i és on trobem el 
Quadrat d’Or, la Pedrera o la Casa Batlló de Gaudí i l’espectacular temple 
de la Sagrada Família.

3. SANTS-MONTJUÏC

És el districte de major superfície de la ciutat. Els barris residencials de Sants 
són molt populars, ja que en els seus carrers, places i espais es mesclen 
amb equilibri el seu passat industrial i obrer amb els jardins i projectes més 
avantguardistes de principi dels anys vuitanta. Sants-Montjuïc és el districte 
amb més metres quadrats de verd urbà, gràcies a la muntanya de Montjuïc, 
i té una gran oferta d’oci, gràcies al Poble Sec i a l’avinguda del Paral·lel. 

4. LES CORTS

El districte de les Corts té una idiosincràsia especial per la gran varietat de 
barris, tots ells molt diferenciats, però amb un nexe comú, la seva proximitat 
a l’Avinguda Diagonal. Actualment en aquest districte s’hi troba la 
concentració més gran de facultats de la Universitat de Barcelona. Aquí 
trobarà un gran nombre d’instal·lacions esportives de gran qualitat com ara 
el Club de Polo o les pistes universitàries, a més del famós estadi del FC 
Barcelona, el Camp Nou. 
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I L L E S
B A L E A R E S
Atipika ofereix les millors propietats de les Illes Balears, 
que destaquen per la seva arquitectura, la localització, 
les vistes al mar i el seu encant, tant per a llogar com per a comprar.

Mar Mediterrani
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El millor assessorament és la nostra experiència.

PRODUCTE
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC PROFESSIONAL 

MÀRQUETING INTERNACIONAL

CAMPANYES A LES XARXES SOCIALS

POSICIONAMENT A GOOGLE: SEO I SEM

RENDERS VIRTUALS 

VISITA VIRTUAL 

REPORTATGES AMB DRON I MATTERPORT 

PROJECTES D’ARQUITECTURA 

DECORACIÓ I INTERIORISME

INFORMES I SEGUIMENT DE LA COMERCIALITZACIÓ

Busquem l’excel·lència en les relacions 
amb els nostres clients i propietaris.

Aportem valor i potenciem la comercialització 
amb més de 20 anys de trajectòria al mercat immobiliari.
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Afegim valor a cadascuna 
de les etapes del procés de comercialització.

Ajudem inversors individuals i associats 
a iniciar, gestionar i ampliar 
la seva cartera de propietats.  

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 les propietats adequades. 
Proporcionem un servei de qualitat, 
profunds coneixements sobre el sector 
i assessoraments 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. 
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ELS NOSTRES DEPARTAMENTS
A  Atipika som experts en comprar, vendre i llogar propietats residencials. Oferim un servei altament 
personalitzat gràcies al nostre equip de professionals especialitzats que l’acompanyaran durant tot 
el procés, des de les visites fins a la formalització del contracte, i proporcionaran un servei honest i 
individualitzat. 

Un dels nostres serveis més reconeguts i valorats és “ALL IN ONE”, on podem 
desenvolupar una relació basada en la confiança i passant pels tres departaments 
d’Atipika amb l’objectiu d’obtenir una rendibilitat immediata. 

Si, a més, el propietari no viurà a l’immoble o no desitja gestionar-lo, amb aquest 
servei excepcional controlem tot el procés de principi a fi. És per això que les relacions 
que establim amb els nostres clients són sempre a llarg termini. Un servei posterior 
a la compravenda que Atipika li ofereix amb total garantia.

Un cop firmat el contracte de compravenda, li lloguem la seva propietat anticipant-nos i 
controlant tot el procés des que pren la decisió. 

Tenim més de vint anys d’experiència en el sector del lloguer i som especialistes tant 
en lloguer temporal com de llarga estada.
 
Oferim una valoració del lloguer i posem en marxa tot el nostre mecanisme comercial 
per anunciar l’habitatge en els millors portals nacionals i internacionals, a més de 
promocionar-lo dins la nostra àmplia cartera de clients, empreses, multinacionals, etc.
 
Li trobem el client que s’adapti perfectament a les seves necessitats pel que fa a 
duració del contracte de lloguer, preu de la renda, garanties, etc. 

Redactem el contracte d’arrendament i n’organitzem la firma, sigui a distància o 
presencialment, en funció dels seus interessos.

Si, a més, necessita que ens ocupem de totes les gestions postlloguer:

El dipòsit legal de la fiança.
L’alta o canvi de nom dels subministraments. 
El cobrament mensual dels lloguers.
La gestió de les incidències/reparacions durant l’arrendament. 
La renúncia contractual i liquidació un cop finalitzi l’arrendament amb la comprovació 
consegüent de l’estat de l’habitatge i del seu contingut. 
La neteja necessària per posar-la de nou al mercat. 

En definitiva, que disposi de la màxima tranquil·litat confiant la gestió integral a Atipika 
i alhora no renunciï a aconseguir la màxima rendibilitat per les seves inversions, gràcies 
a l’experiència i professionalitat que trobarà en l’equip de professionals d’Atipika. 

•	 Disposem de personal especialitzat per adaptar-
nos a cada situació i tipus de client. 

•	 Fem una inversió tecnològica per generar control 
i confiança sobre tots els moviments. 

•	 Oferim competitivitat de preus i un servei 
integral per a ambdues parts. 

•	 Som resolutius amb els nostres inquilins i 
propietaris, i procurem així que la relació sigui 
satisfactòria per a ambdues parts.

LLOGUER

Més de 4.000 propietaris han confiat en 
nosaltres i hem treballat amb clients de 
més de cinquanta nacionalitats d’arreu del 
món. Hem trobat una llar a persones de 
països dels cinc continents. 

VENDA

Hem treballat i venut amb èxit béns i 
immobles de propietaris particulars, 
fons d’inversió i obra nova. Treballem 
amb persones i empreses amb ètica 
professional, que dipositen la seva 
confiança en nosaltres.   

GESTIÓ PATRIMONIAL

El nostre departament especialitzat 
tractarà totes les parts amb professionalitat 
i transparència, i ens ocuparem de tot 
allò relacionat amb el seu habitatge. Els 
nostres objectius de negoci són a llarg 
termini, i és per això que:

VENEM

Compri l’habitatge que 
més s’adapti a la seva 

idea d’inversió amb tota 
la nostra experiència i 
amb els nombres clars 

des del principi. 

LLOGUEM
 

Llogui el seu 
habitatge amb Atipika 

sense cap cost.  

ADMINISTREM

Gestionem el lloguer del 
seu habitatge amb l’objectiu 

de complir i millorar les 
seves expectatives.

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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SERVEIS COMPLEMENTARIS 

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
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Tenim una presència constant a les xarxes socials, que es 
tradueix en més de 500.000 usuaris que visiten en un 
any la nostra pàgina. La nostra visibilitat en la comunitat 
en línia comprèn xarxes socials com ara Facebook, 
Twitter, Linkedin, Instagram, Youtube i Pinterest, 
on interactuem constantment amb els nostres 
clients, generem continguts i informem del 
producte disponible. A més, segmentem els 
fluxos d’informació que arriben a més de 3.000 
clients de mitjana mensuals, els quals estan 
constantment informats de les novetats 
d’Atipika mitjançant butlletins d’informació 
personalitzats perquè els seus productes 
arribin de manera més ràpida i eficaç.

Participem en la comunitat en línia 
mitjançant un blog setmanal, que està 
dedicat al sector immobiliari, a les propietats 
que comercialitzem, a l’actualitat de Barcelona i a 
altres zones en què Atipika té presència comercial. 
El nostre blog ha aconseguit tenir mencions 
destacades per diversos mitjans especialitzats i 
seguidors actius en les xarxes socials.

Treballem amb tots els portals reconeguts i que en 
aquests vint anys ens han demostrat la seva eficàcia, 
però que tenen més mitjans i posicionament que 

un particular.  Hem col·laborat amb articles en 
diverses publicacions tradicionals i en línia, 
on hem posicionat a l’alça la marca Atipika.  

Assistim a nombrosos esdeveniments 
de cambres de comerç, som 

patrocinadors del Barcelona Community 
Day i realitzem activitats conjuntes amb 
Barcelona Activa, com ara l’Expat Day, del 
qual som patrocinadors prèmium. Tots aquests 
esdeveniments estan pensats com a 
plataforma de màrqueting per beneficiar 
la nostra cartera de clients i propietaris.

SOCIAL MEDIA

BLOG

COMUNICACIÓ
ESDEVENIMENTS

MEDIA
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MÉS DE 12.000 PROPIETATS COMERCIALITZADES.

40% D’AUGMENT EN LES VENDES EN EL 2018.

UNA PÀGINA WEB DESTACADA EN ELS MITJANS 
ESPANYOLS I ESTRANGERS I GUARDONADA 
AMB ELS PREMIS MÉS PRESTIGIOSOS PEL 
SERVEI AL CONSUMIDOR.

EL 40 %  DELS COMPRADORS D’ATIPIKA SÓN 
ESPANYOLS, I EL 60 % ESTRANGERS, ENTRE ELS 
QUALS HI HA BRITÀNICS, AMERICANS, NORD-
EUROPEUS, RUSSOS I XINESOS.

MOTIVACIÓ DE COMPRA: 

50 % PRIMERA RESIDÈNCIA 

20 % INVERSIÓ 

20 % SEGON HABITATGE 

10 %  ALTRES

QUÈ OPINEN ELS NOSTRES CLIENTS

“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 nivell, molt millors que la majoria
de pisos que es poden trobar a Barcelona”.

DARYK TREACY

“A més d’un servei excel·lent, disposen d’un equip molt 
entregat que s’esforça al màxim 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 nivell més alt de professionalitat. Un luxe comptar amb els seus 
serveis des del minut u fins al final de la gestió”.
 
OSCAR CELADA RODRIGUEZ

“Tracte excel·lent en cadascun dels seus departaments. En
Atipika Barcelona es pot confiar”.

OH KREUZ

“Vivim a 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 pels
problemes que vam anar trobant. Els recomanaria sens dubte”.

JOAQUIN OROÑO



 


