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Parlar amb l’Àlex González sig-

nifica contagiar-te per la seva 
passió pels cotxes. Ell mateix es 
defineix com un “incondicional 
de la gasolina” i porta a les seves 
espatlles les experiències més 
bèsties en el món del motor. Amb 
un currículum extraordinari, tre-
ballant als inicis en una empresa 
de transport, ha estat redactor en 
cap de la revista Maxi Tuning, i 
fins i tot ha format part de l’equip 
que gravava el programa televisiu 
MTV Tuning, l’any 2012; mentre, 
creava amb un amic el que ara 
es coneix com a Energy Cars, en 
l’àmbit de la preparació de cotxes 
i la venda dels mateixos, en aquest 
cas dedicant-s’hi com a hobby. 

Així a l’any 2013, i veient una 
oportunitat de negoci a la nostra 
comarca, el gerent d’Energy Cars, 
l’Àlex, s’instal·lava a Igualada amb 
el seu projecte particular en el 
món de les quatre rodes i amb un 
bagatge professional increïble. 

Més que un concessionari
Però què és Energy Cars? Par-

lant amb l’Àlex, de seguida es veu 
que ell regenta un negoci molt 
més enllà de la simple compra-
venda de cotxes. Energy Cars és 
la passió de l’Àlex pels cotxes i 
aquesta passió es transmet en el 
tracte al client, convertint-los en 
alguna cosa més que el que seria 

Energy Cars, 
passió pel món de les 

quatre rodes
L’empresa de l’Àlex González, veí de Sant Sadurní d’Anoia, comença a fer-

se un nom entre els amants dels cotxes a la ciutat

un concessionari convencional, i 
fins i tot, anant més enllà del tra-
dicional recanvista o preparador 
de cotxes. L’entusiasme que uneix 
l’equip d’Energy Cars pels cotxes 
és el que volen transmetre al seus 
clients, transformant en realitat 
qualsevol somni, per impossi-
ble que sembli, relacionat amb 
el món del motor. És per aquest 
motiu que els clients d’Energy 
Cars queden totalment satisfets 
de l’experiència a l’hora d’adquirir 
un cotxe, ja que és la culmina-
ció d’una gran tasca per part de 
l’equip, amb una comprensió per-
fecta entre el que els ofereixen i el 
que busquen els clients.  

Així, l’Àlex afirma que el seu 
objectiu és “oferir els millors co-
txes a preus competitius, ajudant 
als nostres clients a complir els 
seus somnis i formar-ne part”. 
És per aquesta raó, que un dels 
punts més importants de l’equip 
d’Energy Cars és el tracte amb els 
clients, en què molts d’ells acaben 
sent bons amics, gràcies al tracte 
personalitzat que els ofereixen, i 
sobretot amb un gran servei pos-
tvenda, fent que el client se senti 
còmode amb aquells que li han 
ofert el millor cotxe per a les seves 
necessitats. 

Gaudir de l’experiència
I en aquest punt, l’Àlex Gonzá-

lez és un gran actiu; la seva expe-

Bon tracte
El tracte 
familiar i 
cordial amb 
el client 
és un dels 
millors 
actius 
d’Energy 
Cars

Qualitat i 
preu
Energy Cars 
treballa 
per a la 
qualitat dels 
vehicles i el 
millor preu 

riència en el món de les quatre 
rodes, des de les grans percep-
cions que té d’aquest mercat, fins 
als coneixements tècnics en el 
món dels cotxes, faciliten molt 
l’experiència de compra al client, 
perquè en moltes ocasions, com-
prar un cotxe és molt més que 
comprar una simple “màquina” 
de transport. 

Un dels models de cotxe més espectaculars.
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Àlex González, a les instal·lacions d’Energy Cars.

Energy Cars té una bona varietat de vehicles.

Des d’Energy Cars es vol asses-
sorar al client, explicant sempre 
tots els detalls del cotxe que és té 
intenció de comprar, o bé reco-
manant el millor producte segons 
les necessitats del comprador, 
sempre mirant d’oferir ni més ni 
menys del que el client està dema-
nant. Així, podem dir que el que 
més destaca a l’hora de comprar 
un cotxe a Energy Cars, més enllà 
de la professionalitat i el bon as-
sessorament rebut, és el tracte fa-
miliar i cordial, que permet poder 
establir una relació de confiança 
entre venedor i client.  Cal des-
tacar també, que malgrat un gran 
gruix de les seves vendes són a 
través d’internet, cada vegada són 
més els clients de la comarca que 
confien en l’Àlex i el seu equip per 
a assessorar-se a l’hora de buscar 
un cotxe i comprar-lo, a més de 
fer-ne el posterior seguiment.

Energy Cars es troba situat a 
l’Avinguda Europa, 16, al Polígon 
d’Igualada, en un espai diàfan, 
però alhora acollidor, que ajuda a 
aquest tracte familiar.
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