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AD500 Andorra la Vella 

Andorra la Vella, 23 de març de 2018 

Benvolguda Sílvia, benvolguts tots, 

A petició vostra, us fem arribar quatre ratlles del que ha significat per Tag Systems rebre el 

guardó a la Projecció Internacional, en la segona edició dels Premis de la Confederació 

Empresarial Andorrana, atorgats la nit del 15 de març de 2018. 

És un llarg camí recorregut des que vam començar el nostre projecte empresarial a Andorra l’any 

1999, de fabricació de targetes, bàsicament bancàries, havent incorporat en el decurs dels anys, 

diferents empreses al nostre grup, que fan principalment tasques relacionades amb la 

personalització de les mateixes i serveis relacionats: Tag Systems Poland (2007), TSG Norway 

(2008), Tag Systems Smart Solutions a Madrid (2009), Tag Cadena a Medellín (2011), Tag 

Nitecrest a Manchester i Seglan a Madrid (2015).  Des d’Andorra estem actualment exportant a 

més de 40 països diferents, fet del qual estem molt orgullosos. 

Internacionalització vol dir creixement, cultura, coneixement i respecte, vol dir ampliar mires, 

diversificar riscos, vol dir repte i oportunitat, vol dir aprendre. No és gens fàcil. Implica esforç 

diari i humilitat. Implica molt per fer davant teu. Implica moltes dreceres obertes amb el dubte 

de quina seguir. Implica il·lusió i motivació. 

No tot és bufar i fer ampolles, en el recorregut també s’han quedat projectes a mig fer i altres 

que no han reeixit. 

Per tot això agraïm molt aquest premi, és una recompensa, és un copet a l’esquena en temps 

on no estem gaire acostumats a que ens felicitin i a que ens reconeguin la feina feta. 

Estem molt contents de rebre aquest guardó, és gràcies a un esforç col·lectiu que la nostra 

empresa és un referent tant a Andorra, com internacionalment.  

Hem fet extensiu l’agraïment als accionistes (pel seu suport incondicional), a totes les 

companyies del nostre grup (pel creixement aconseguit) i als nostres equips humans (per l’esforç 

i la il·lusió posats diàriament en la feina). 

El premi ens encoratja a seguir endavant i a continuar obrint camins des d’Andorra.  

Us en donem les gràcies.  

Ben cordialment, 

 

La Direcció 


