IBAN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____

Data d'alta___________________________________ _________________________________

Direcció______________________________________ Població_________________________________________

Titular de l'empresa____________________________________________________________________________

Telèfon/mòbil________________________________ Tipus d'activitat_________________________________

Direcció______________________________________ A/e______________________________________________

Web__________________________________________ Xarxes socials___________________________________

Nom de l'establiment:__________________________________________________________________________

VULL SER MEMBRE DE L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE CALELLA COMERCIAL

DESCOBREIX TOTS ELS

AVANTATGES
D'ASSOCIAR-TE A

COMPRA A CALELLA,

COMPRA AL COMERÇ

LOCAL

BENVINGUDES I BENVINGUTS
L'Associació de comerciants Calella Comercial la formem un
grup de comerciants moguts per unes inquietuds conjuntes i
per uns interessos comuns.

AVANTATGES DE SER SOCI/A
FORÇA
Formar part dún col•lectiu démpresaris/àries que com
més gran siguem més força tindrem per defensar el
nostre sector davant les administracions.

Junts/es constituïm una eina on defensem, ajudem,
promovem i vetllem pel nostre comerç, pel nostre centre
comercial.
La finalitat de l'associació és dinamitzar el comerç local de
manera conjunta i unir tot el teixit comercial de la ciutat.
la nostra activitat gira entorn de la promoció del comerç local
de proximitat, l'organització de campanyes comercials i la
dinamització, entre altres coses; alhora que col·laborem en
activitats i actes que és realitzen a Calella
Sabem que tenim per endavant molts reptes i molta feina a
fer i que entre totes i tots ho podem aconseguir.
En vols formar part?
Fes-te'n soci/socia.

INFORMACIÓ

Estar informat, via internet o via correu convencional,
via xarxes socials i amb el canal de WhatsApp d’allò que
sigui d´
interès per a la nostra activitat econòmica
(cursets, convocatòries de subvencions, comunicats de
la policia local i mossos désquadra, normatives, actual
situació per la COVID19, entre molts altres).

REPRESENTACIÓ
en totes les comissions que convoqui lájuntament i que
tenen a veure amb les nostres activitats, com són les
comissions econòmiques i de mobilitat i Seguretat.
Tenir, també, representació a associacions com lÁTC
(Associació Turística de Calella).

AVANTATGES ECONÒMICS
Gaudir dels convenis signats per lássociació que donen
uns privilegis, avantatges i prestacions especials amb:
Una entitats bancàries (Bankia) a uns costos realment
competitius (Datàfons TPV, Costos de manteniment,
Targeta de crèdit, etc…)
Una empresa asseguradora a preus molt competitius
(Asseguris-Grup Serhs).
Elaboració de plans de riscos laborals.

PIMECOMERÇ
Estar associat a la 1ª Patronal catalana que defensa els
interessos de la petita i mitjana empresa de Catalunya.
És un interlocutor molt vàlid davant de l’administració en
la defensa dels nostres interessos, a més podràs rebre
ASSESSORAMENT jurídic gratuït a través de l’associació.

ESTALVI
Poder adquirir bosses corporatives de l'associació a uns
preus molt competitius.

IMATGE DE MARCA
Disposar d'un adhesiu identificador de pertinença a
l’associació, per col·locar a léntradade l’establiment
associat.

CAMPANYES
Dret a participar en les campanyes dinamitzadores que l
ássociació organitza (punt de llibre, fira de setembre,
sumaquilòmetres de Nadal, Campanyes digitals, entre
d’altres). També tenir dret a participar de forma gratuïta a
cadascuna de les “BOTIGUES AL CARRER” (Jornades
dinamitzadores que organitza l’associació)

WEB I XARXES SOCIALS
Des de l’associació tenim un ferm compromís de tenir
presència a internet a través de la web de l’Associació i de
les Xarxes socials en el qual el soci també n’és
protagonista. Desde l’associació et formarem i/o
t’assessorarem perquè puguis tenir un millor
posicionament a Google i Google MyBusiness.

ATENCIÓ I SERVEI
Des de l’associació tenim un equip humà de 3 persones
que t'atendran gustosament davant d’algun dubte que
pugui sorgir-te en qualevol matèria que afecti tant a
l’associació com en àmbits legals. Lluitem per enfortir el
sector comercial amb una estratègia basada en la
qualitat, la sostenibilitat i el treball conjunt.

VISITA'NS A

www.calellacomercial.cat
Instagram @calellacomercial
Facebook @calellacentrecomercial
Twitter @calellacc
CONTACTA

937662132 / acc@calellacomercial.cat

