NEGOCI, INFORMACIÓ, SERVEIS I TALENT

CLUB CAMBRA

Benvingut al Club que
impulsarà el teu negoci
Club Cambra és...
Negoci, per fomentat el networking i les noves
oportunitats de negoci.

Un Club creat per la
Cambra de Lleida per
promoure l’activitat
econòmica i empresarial,
reforçar les connexions
entre negocis del
territori, fer xarxa i
fomentar el talent en les
organitzacions.

Informació, per conéixer de primera mà les
novetats del teu sector, les eines de suport al
finançament i a la contractació, i tots els recursos
públics que poden reforçar el teu negoci.
Serveis, per tenir accés prioritari a tots els serveis
empresarials que ofereix la Cambra de Lleida i
també a avantatges exclusius, descomptes, fires
i molts més serveis d’altres col·laboradors.
Talent gaudeix de descomptes exclusius en totes
les nostres accions formatives i en formació a
mida per a la teua empresa.

AVANTATGES
NEGOCI, INFORMACIÓ, SERVEIS I TALENT
Ser soci del Club Cambra permet beneficiar-se d’avantatges, gaudir dels
nostres serveis amb descompte i format part de la potent xarxa d’empreses
que representen les Cambres de Comerç a tot el món.

Beginner

Business

Business Export

VIP

2 h d'assessoria gratuïta amb
un tècnic de la Cambra

Tots els beneficis de
Beginner

Tots els beneficis de
Business

Tots els beneficis de
Business Export

Descompte en formació
(Campus empresarial)

Agenda de reunions amb 5
empreses del seu interés

Descompte en Missions
Comercials

Visibilitat a la nostra
newsletter i web

Descompte en lloguer
d’espais/aules

Accés gratuït a
esdeveniments exclusius
Cambra. Nits Cambra /
Esdeveniments / workshops
de pagament

Informació sobre ajudes i
subvencions privilegiada,
EXPANDE I EXPANDE
DIGITAL.

Marca corporativa en la
memòria anual

Invitació exclusiva a actes i
jornades

Informació privilegiada sobre
ajudes i subvencions

Borsa de treball en Comerç
Internacional (Accés als
currículums de candidats per
treballar en Departaments
d'Internacionalització)

Logo en els nostres
esdeveniments exclusius

Descomptes d’altres
col·laboradors. (Hotels,
aparcament, vols, ...)

Promoció dels seus serveis i
esdeveniments en les nostres
RRSS / Mailing

Una sessió de formació In
Company gratuïta

Fila premium en els nostres
actes

Newsletter quinzenal amb
informació econòmica
exclusiva

Publireportatge com a Soci i
promoció del mateix

Gestió gratuïta en tots els
serveis de recobraments
d’impagats internacionals

Publireportatge anual de la
seva empresa

Més visibilitat a través
dels diferents mitjans de
comunicació de la Cambra

2 consultes gratuïtes

Descompte en bases de
dades de clients i proveïdors
internacionals

Logotip “Soci Club Cambra”

Borsa d'ocupació (Accés a la
nostra borsa de currículums)

Descompte en assessorament
jurídic internacional

Accés al lloguer gratuït d'una
de les sales

5 Consultes tècniques
d’internacionalització gratuïtes

MODALITATS
BUSINESS

360€/any

Ets Club Cambra Business si tens una pime
industrial, comercial o de serveis.
T’interessa
• Pel suport d’un equip d’experts en
assessorament empresarial.
• Per millorar la formació dels teus recursos
humans.
• Per augmentar les teues vendes i les teues
relacions.

BUSINESS EXPORT 960€/any
Ets Club Cambra Business Export per empreses
amb trajectòria en l’àmbit del comerç
internacional.

Club Cambra,
un Club que s’adapta al teu negoci
BEGINNER

120€/any

T’interessa
• Pel suport d’un equip d’experts en
assessorament internacional.
• Per a millorar la formació en mercats
exteriors.
• Per consolidar l’estratègia internacional de la
teua empresa.

VIP

1.500€/any

Ets Club Cambra Beginner si tens una Start-Up,
ets autònoms o emprenedor.

Ets Club Cambra VIP, si la teua empresa vol
augmentar la seua notorietat de marca.

T’interessa

T’interessa

• Per fer créixer el teu negoci i establir nous
contactes.

• Per donar la màxima visibilitat al teu negoci.

• Per millorar les teues habilitats empresarials.

• Per estar connectat amb els actors socials i
econòmics del teu àmbit.

• Per l’acompanyament d’un equip de
professionals.

• Per disposar d’accés preferent als actes del
Club Cambra.

Serveis

Mercats Internacionals

Networking

Informació

Assessorament

Activitats

Espais Cambra

Formació

Comencem?
Contacta amb nosaltres, t’informarem de tots els avantatges del Club
Cambra i de quina és la millor opció per a tu i la teva empresa.
Més informació a www.cambralleida.org/clubcambra
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