QUI SOM?

totes les empreses formen part
del cens de la Cambra

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis
i Navegació de Barcelona és una corporació de
dret públic que presta serveis a les empreses,
contribuint a la regeneració del teixit econòmic
i a la creació d’ocupació, i consagrant la seva
funció de representació, promoció i defensa
dels interessos generals del comerç, la
indústria, els serveis i la navegació.
Exercim funcions público-administratives per a
la creació d’ocupació i la regeneració del teixit
econòmic.
Posem al teu servei coneixement, espais i
contactes.
T’oferim confiança, visibilitat i xarxes
d’influència.
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ON SOM?
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SEU CENTRAL

Camí del Mig, 22
Can Muntanyola
Granollers

c/ La Volta, 2 Planta 1
Local 1 (Zona Iveco)
Parets del Vallès

c/ Montserrat, 28
Sax Sala
Sant Celoni

Av. Diagonal, 452
Barcelona
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SERVEIS CAMBRA

ALLÒ QUE NECESSITES
MÉS CLIENTS, MÉS VENDES
FORMAR EL TEU EQUIP
GUANYAR EFICIÈNCIA
FINANÇAMENT
SOLUCIONS AL TEU ABAST
FORMACIÓ
TRÀMITS
SESSIONS I JORNADES INFORMATIVES
INFORMES
ASSESSORAMENT
CONTACTES - XARXA DE NEGOCIS
LLOGUER D'ESPAIS
TECNOLOGIES
INTERNACIONALITZACIÓ
SOLUCIONS A MIDA
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Facilitem l’accés d’empreses i autònoms a eines de
finançament. Tenim acords amb diferents entitats
financeres, bancàries i alternatives, que posem a
disposició de les empreses per cobrir les seves
necessitats de finançament, garantint un canal prioritari
amb un compromís de resposta. Webinars periòdics i
una guia de finançament per conèixer els instruments
disponibles i aprendre a gestionar els riscos.

Xavier Garcia
sefin@cambrabcn.cat

T’oferim assessorament financer personalitzat, ajudant-te a
preparar la informació financera necessària per poder optar
a nou finançament.
T’ajudem en la venda o transmissió de la teva empresa, i
fomentem el creixement empresarial a través de capital
privat, en un entorn confidencial i professional per ajudar al
teu negoci.
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Suport estratègic i operatiu als comerços
La Cambra de Barcelona realitza diagnosis als comerços, facilitant la innovació i
contribuint així a la millora de la seva competitivitat i afavorint la consolidació i
viabilitat dels negocis.
La diagnosi revisa els punts forts i les oportunitats del punt de venda relacionades amb
la seva localització, el catàleg de productes, la competència, el client-tipus, la qualitat
d'atenció al client, el visual merchandising i el màrqueting digital, per recomanar en
quins aspectes concentrar esforços per millorar les vendes.
La Cambra de Barcelona ofereix ajuts directes a les associacions de comerciants, per
finançar projectes innovadors.
Convocatòria oberta:
https://www.cambrabcn.org/negoci/solucions-de-comerc-i-turisme/diagnosi-d-innovacio-comercial-
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Suport transformació digital de comerç
Necessites crear un web, una botiga en línia o donar a conèixer el teu negoci a través
del màrqueting digital? Els nostres experts t'assessoren gratuïtament. Tu tries el
proveïdor i subvencionem part del desenvolupament.
El Programa TICCámaras es materialitza a través de les següents accions:
- FASE I: Diagnòstics TIC sense cost. Assessors tecnològics de Cambra de analitzen el
nivell d'aprofitament de les tecnologies en el teu negoci i et recomanen opcions de
millora relacionades amb productivitat, comerç electrònic i màrqueting digital.
- FASE II: Implantació de solucions. Tu tries quin proveïdor s'encarregarà del Pla
personalitzat d’implantació sorgit de l’Informe de Recomanacions, i la Cambra farà el
seguiment de la seva execució. El finançament de l’import elegible d’aquesta fase serà
aportat en un 50% per FEDER i un 50% per l’empresa beneficiària, i l’ajuda màxima que
es pot obtenir és de 3.500€.
Convocatòria oberta:
https://www.cambrabcn.org/que-t-oferim/ajuts-i-convocatories/ticcamaras
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Suport en la creació dels APEUs
La Cambra com entitat propera al sector empresarial pot ajudar
a l’ajuntament i empresaris en la pressa de decisions, inclosa
la definició del projecte en les diferents fases:

Rosa Marín
mrmarin@cambrabcn.cat

Anàlisi o prediagnosi per valorar la idoneïtat d’un projecte APEU
en un municipi o un àrea d’aquest municipi.
Acompanyar a l’Ajuntament o Associació en la seva iniciativa
d’un projecte APEU.
Donar suport en la definició de l’àrea comercial i pla d’actuació
que inclou calendari i pressupost del projecte.
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Gestió Bons Comerç per la dinamització del comerç minorista,
restauració, agències de viatge i reparació de teixits o
electrodomèstics
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Iniciativa que, en col·laboració amb l'Ajuntament i les
associacions de comerciants serveix per incentivar
notablement lesvendes en el comerç i la restauració local.
Consisteix a posar en circulació uns bons, d’un import acordat,
que es poden utilitzar als comerços locals adherits a la
campanya. Normalment, s’estableix la condició que el/la
consumidor/a ha de fer una compra mínima per a poder usar el
bo.
Aquest sistema produeix un efecte multiplicador en el consum,
la qual cosa garanteix que s’assoleixi l’objectiu acordat
d’incentivar notablement les vendes en el comerç local.
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Fem gran el teu negoci!
La Xarxa de Negocis Cambra és la comunitat empresarial que t’ajudarà a
impulsar el teu negoci. Un espai fet a mida per crear sinèrgies entre
negocis, trobar col·laboradors i establir ponts amb altres empreses, teixint
sinèrgies i col·laboracions que es converteixin en recomanacions mútues.
Impulsa el teu negoci, mentre aportes noves oportunitats de negoci.
Per fer una xarxa sòlida d’empresaris, un espai de treball per compartir
reptes i créixer, la Cambra de Barcelona ha dissenyat uns equips, distribuïts
pel territori de la demarcació de la Cambra, que representen tots els actors
empresarials necessaris per generar oferta i donar resposta a la demanda
del mercat.
Els equips estan coordinats per un grup executiu que promou les
interrelacions, analitzant el negoci generat entre els membres, dinamitzant
l’entorn empresarial del territori de la Cambra i donant suport als membres
per ajudar a aconseguir els seus objectius.
Formar part de la Xarxa de Negocis et permetrà aconseguir les tres C’s que
necessita el teu negoci:

Elisabeth Prieto
eprieto.ex@cambrabcn.cat
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Inscriu-te
ALS

TALLERS

GRATUÏTS
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Formació a mida

11

Si estàs buscant una formació específica per a tu i/o el teu
equip, pregunta per la formació a mida de Cambra

Neurovenda i persuació eficaç

Prevenir i gestionar queixes i
reclamacions
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Espais per a reunions
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Necessites un espai per a reunir-te o fer presentacions?
La Cambra posa a la teva disposició els seus espais a
Granollers i Av. Diagonal a un preu molt competitiu.
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La Cambra és oficina Acelera Pyme, resolem les teves
consultes en la gestió del

Tramitem de forma ràpida els teus certificats digitals i et
validem com a Punt de Verificació Presencial perquè
puguis tramitar els certificats dels teus clients
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No et perdis els informes econòmics trimestrals del Vallès
Oriental i molta més informació que pot ser del teu interés,
Subscriu-te i segueix-nos:
https://www.cambrabcn.org/login
@CambraVallesOr
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Jaume Aragall
PRESIDENT CAMBRA DEL VALLÈS ORIENTAL
JARAGALL@CAMBRABCN.CAT
629 75 63 61

Eva Rovira
RESPONSABLE DE ZONA
EROVIRA@CAMBRABCN.CAT
654 91 03 05
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