Tot son avantatges
per als socis

Cambra de Comerç de Tàrrega
www.cambratarrega.org

AVANTATGES SOCIS
A la Cambra treballem per aconseguir els millors avantatges per als
nostres socis Business, incorporant partners de primer nivell.
Línia de finançament de 3.000 milions d’euros.
VISA Club Cambra, una targeta financera per empreses amb tota la garantia i seguretat.

10% de descompte en la contractació del servei de sol•licituds de visats i permisos de
residència (Llei 14/2013 de suport als emprenedors).

20 % de descompte en la contractació del servei d’assessorament laboral.

15 % de descompte en el servei assessorament mercantil.
10% de descompte per a empleats i familiars de les empreses en la contractació del servei
d’assessorament mercantil.

20 % de descompte en el producte i la llicència*, Gratis 6 mesos de manteniment

Fins al 30 % de descompte en la contractació de serveis de taxació.

30 % de descompte a l’accés de les Sales VIP de l’aeroport de Barcelona.
30 % de descompte en el pàrquing VIP de l’aeroport de Barcelona.

Descomptes exclusius en serveis del Centre de Convencions de PortAventura

Fins el 30 % de descompte en paqueteria postal 48/72.

10 % de descompte en els serveis d’aparcament.
Aparca&go proporciona als usuaris de l’aeroport de Barcelona, de les estacions de tren de
Sants i Atocha, i del Port de Barcelona un servei d’aparcament més econòmic, que ofereix
comoditat, rapidesa i seguretat.

Entrada gratuïta als salons organitzats per Fira.

SOCIS CAMBRA TARREGA 2016
SERVEIS
INSTITUCIONAL

TIPUS

Pertinença a la Cambra (elector)
Inclusió en el cens de la Cambra
Ús del distintiu Club Cambra
Presència al web de la Cambra
Presència a les xarxes de la Cambra
Dinars Cambra
Presencia a la revista imaginar

Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Descompte per persona
Descompte per inserció

BASIC

BUSINESS

x
x

x
x
x
x
x
5% (2)
x

x
5% (1)

COMERÇ I DISTRIBUCIÓ
Diagnosi del punt de venda
Mystery Shopping (client misteriós)
Jornades de Comerç

Prioritat d'accés al programa
Prioritat d'accés al programa
Descompte/ Gratuït

Retail tour (ruta guiada pels casos de mes èxit del comerç
minorista internacional

Descompte

x
x
5%

x
x
x
5%

CONSULTORIA PER A L'EMPRESA
Eficiència energètica: contractació i auditoria
ISO 14001
ISO 9001 /MicroISO 9001
Llei de protecció de dades personals (LOPD)

Descompte
Descompte en la implantació
Descompte en la implantació
Descompte en la implantació

5%

5%

10%
10%
10%
10%

Descompte
Descompte per persona
Ús gratuït de la plataforma

5%
x

10%
10%
x

Gratuït
Descompte
Descompte

x
5%
5%

x
10%
10%

Descompte

5%

10%

Descompte
Assessorament gratuït
Descompte
Descompte
1 Assessorament gratuït
Descompte

5%
x

15%
x
10%
10%
x
10%

FORMACIÓ
A mida (in company)
Presencial: jornades i cursos
Online: cursos

INNOVACIÓ I COMPETITIVITAT
Informació i assessoria en ajuts
Recerca de nous clients
Connecta't: solucions web i xarxes socials
Assesorament TIC: presència a internet, xarxes socials i
mòbils

SERVEIS GENERALS A L'EMPRESA
Base de dades de les empreses
Certificats Digitals
Informes comercials
Lloguer de sales i material
Registre Propietat Industrial: Patents i marques
Gabinet de premsa, publicitat, comunicació i màrqueting

x
5%

INTERNACIONALITZACIO
Jornades Internacionalitzacio
Recobrament de pagats internacionals
Assessoria juridicoadministrativa internacional
Cerca d'agents i distribuidors a l'extranger
Missions Comercials
Inici a l'exportació
Revisió i redacció de contractes internacionals
Tramitació integral de documents
Traduccions i interpretacions
Assessorament en Comerç Internacional

Gratuït
Descompte
Gratuït de 1er nivell
Descompte
Dte.inscripció 2 missions
Prioritat accés al programa
Descompte
Descompte
Descompte
Gratuït

x

x Oferta fins al 30 de juny del 2016
x Oferta fins al 30 de juny del 2016

SOCI CAMBRA TARREGA

BASIC

BUSINESS

QUOTA ANUAL

120 €

360 €

x

x
10%
x
5%
25%
x
5%
10%
5%
X

Cambra de Comerç de Tàrrega
Plaça Major, 4
25300 Tàrrega
Tel. 973 314.327
tarrega@cambratarrega.org
www.cambratarrega.org

