SERVEIS PER ESTABLIMENTS I NEGOCIS AFILIATS
CONDICIONS PREFERENCIALS

GEOMARKETING I LOCALITZACIÓ INTEL·LIGENT
· Inici o reubicació del negoci. Àrea d’influència.
· Anàlisi i coneixement del mercat. Demogràfic, socioeconòmic i
immobiliari.
· Planificar i impulsar el negoci. Anàlisi entorn comercial.
·Detectar oportunitats de distribució o venda. Indicadors sectorials.

ASSEGURANCES
· Assegurances específiques comerç. Responsabilitat Civil.
· Assegurances de vida, llar, automòbil, accidents, agropecuaries.
· Assegurances de salut, privades, familiars i dels treballadors.
Serveis mèdics oftalmològics i odontològics. Atenció personalitzada.

PRODUCTES FINANCERS – SERVEIS BANCARIS
·Conveni amb Banc Sabadell.
·Targeta de crèdit exclusiva per als nostres professionals i familiars.
·Targeta de crèdit Catalunya Comerç per als nostres clients, amb
avantatges exclusives.
·TPV amb comissions preferents.
·Condicions financeres preferents en comptes profesionals i dipòsits
·Condicions preferents en prèstecs i pòlisses de crèdit.
·Línies ICO, Avalis, Rènting, Factoring
·Targeta SOLRED per gaudir de descomptes en carburants
·Descomptes en el sistema de pagament electrònic Via-T

FORMACIO PROFESSIONAL
·Procés d’acompanyament i formació en
neurociències aplicades a la gestió de comerços i d’equips .
· Cursos online i presencial. Formació bonificada.
· Cursos gestió laboral, fiscal, comptable i comercial.
· Gestió empresarial. Habilitats directivas. Marketing.
· Bonificació 100% Autònom contractes fills o familiars.
· Procés de selecció de personal.
· Programes de lideratge d’equips.
· Tallers de com incrementar les vendes al meu comerç.

ASSESSORAMENT A LA GESTIÓ COMERCIAL
·Assessorament en estalvi energètic.
·Condicions econòmiques especials subministrament elèctric.
·Condicions econòmiques especials en telefonia
·Centrals de compra. Viabilitat de projectes. Tutela. Inversions.

·Estudis sectorials. Prospecció i necessitats.
·Estudis de viabilitat d’establiments comercials.
·Qualitat i seguretat alimentaria.
·Participació Fira Professional Aliments Catalans.
·Responsabilitat Social Empresarial.
·Estratègies de distribució i logística.
·Pla d’estratègia comercial.
·Posicionament i imatge de marca.
·Canvi d’hàbits de compra i consum.
·Projectes de qualitat i llicències mediambientals. Sistemes
integrals ISO. Norma CE.
·Protecció de dades. Consultoria global. Propietat intel·lectual i
drets d’autor.
·Prevenció de riscos laborals. Assessorament, normativa i
certificació.
·Incentius i subvencions de les Administracions.
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·Programes de suport a la emprenedoria d’autònoms
·Servei de gestió de cobraments.
·Control de gestió, rendibilitat i quadre de comandament.
·Conveni de condicions econòmiques especials amb SGAE.
·Solucions integrals en seguretat i telecomunicacions.

ARQUITECTURA, INTERIORISME I REFORMES
·Modernització d’estructures comercials integrals.
·Decoració d’interiors i mobiliari específic.
·Millora d’espais comercials.
·Projectes d’arquitectura i d’interiorisme.

MATERIALS I PRODUCTES DE PROMOCIÓ
·Bobines de paper.
·Bosses promocionals i publicitàries en tot tipus de materials.
·Serveis d’impressió global. Comunicació dinàmica.
·Catàlegs, adhesius, revistes, folletos, flyers, pósters.
·Packaging : bosses, estoigs, caixes rígides.
·Suport al punt de venda : expositors.
·Productes promocionals : butlletes per sorteigs, jocs de taula
puzles, cromo-carta, imans, productes espumats, productes 3D
jocs de taula, àlbum de cromos, imans, rasca i guanya, tags
calendaris, idees originals per campanyes especials Nadal.

TECNOLOGIES – XARXES- MULTIMÈDIA·Email marketing de qualitat.

· Plataforma e-commerce social.
·Sistemes de fidelització comercial i comunicació.
·Serveis d’informàtica e internet. Allotjaments. Dominis. Webs.
·Informatització del negoci. Manteniment.
·Transformació digital del negoci.
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·Eines per promocionar o vendre online. Autogestionable.
·APP de l’establiment o negoci.
·Gestió de xarxes socials i campanyes.
·Assistència informàtica en remot i a domicili.

DINAMITZACIÓ – PROMOCIÓ
·Campanyes d’animació comercial i fidelització.
·Esdeveniments i producció audiovisual. Cartelleria.
·Comunicació i màrqueting. Estudis de mercat. Consultoria.
·Comunicació Digital utilitzant noves tecnologies. Campanyes QR.
·Tours virtuals 360º . Arxiu fotogràfic online.

ASSESSORAMENT MERCANTIL, FISCAL I LABORAL
·Professionals experts en diferents branques de l’Administració.
·Comptabilitat, confecció dels estats comptables anuals.
·Auditoria financera i de gestió.
·Assessorament fiscal integral permanent.
·Declaracions tributàries.
·Representació davant l’Administració.
·Assessorament laboral dels règims d’autònoms i general de la
Seguretat Social.
·Servei a la millor jubilació. Assessorament en matèries de
jubilacions, successions i donacions.
·Contractes de treball, expedients disciplinaris, conciliacions,
aplicació de convenis.
·Símptomes intensos de la necessitat d’una reestructuració.

ASSESSORAMENT MULTIDISCIPLINARI EN DRET I ECONOMIA.
·Professionals del dret especialitzats.
·Dret civil. Dret contenciós- administratiu. Dret laboral.
·Dret mercantil. Dret fiscal. Dret de patents i marques.
·Dret penal. Inspecció tributària.
·Propietat industrial i intel·lectual. Protecció de dades.
·Empresa familiar. Pla de successió. Planificar el canvi.
·Protocol familiar.
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