SERVEIS ASSOCIATIUS
PRODUCTES I SERVEIS ESPECÍFICS PER A ENTITATS AFILIADES
-SERVEIS EXCLUSIUS PER UNIONS DE BOTIGUERS I ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS.
-Col·laboració i implicació professional en la gestió integral o parcial de les associacions
en tasques de gerència, secretaria i dinamització comercial.
-Gestions i estudis per revitalitzar zones comercials urbanes.
-Baròmetre comercial. Treball de camp.
-Anàlisi qualitatiu de botigues.
-Dinamització d’àrees comercials. Estudi qualitatiu de la zona. Plans d’actuació.
-Diagnosi comercial personalitzat de cada establiment. Auditories.
-Estratègies per millorar el grau d’afiliació. Motivació de col·lectius.
-Estratègies que ajudin a millorar la gestió de l’oferta i competitivitat dels associats.
-Plans de formació professional contínua. Projectes formatius del sector del comerç.
-Seminaris i jornades d’interès empresarial. Fidelització associativa.
-Jornades de sensibilització. Intercanvi de coneixements i experiències.
-Tallers pràctics formatius sobre diferents especialitats. Tàctiques i habilitats.
-Organització de campanyes i esdeveniments d’animació comercial.
-Organització de campanyes de promocions creuades.
-Organització de campanyes d’animació infantil, animació per joves, animació cultural,
animació artística. Festes i animacions fetes a mida.
-Senyalització externa corporativa. Elements de suport per campanyes i promocions.
-Serveis d’impressió global. Impressió làtex. Vinil all fix – yupo. Comunicació dinàmica.
-Plataforma e-commerce Social.
-Assistència informàtica en remot i a domicili.
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-Facilitar les relacions amb les administracions presentant projectes d’iniciatives de
promoció i animació que siguin viables de ser subvencionades.
-Servei a la immigració per assegurar una bona integració comercial i lingüística dels
empresaris i treballadors nouvinguts. Informació de normativa comercial i lingüística.
-Servei Lingüístic. Normalització lingüística del català. Millora de l’ús del català en les
comunicacions habituals. Correcció de textos. Traducció a diverses llengües.
-Servei a la millor jubilació. Atenció als comerciants, empresaris i autònoms a l’hora de
la jubilació. Assessorament en matèries de jubilacions, successions i donacions.

Altres serveis associatius concertats amb empreses líders:
·Estalvi energètic ·Telefonia ·Assegurances ·Productes financers
·Innovació ·Assessorament laboral, comptable, fiscal, jurídic
·Medi ambient ·Protecció de dades ·Prevenció de riscos laborals
·Comunicació i noves tecnologies ·Missatgeria ·Servei de seguretat
·Serveis d’informàtica i Internet ·Fons d’Imatges Comerç de Catalunya
·Treball temporal ·Taxacions i valoracions ·Producció audiovisual
·Auditoria i consultoria ·Il·luminació ·Gestió de residus ·Autodiagnòstic
·Responsabilitat Social Corporativa ·Taula d’Autònoms de Catalunya
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