Amb l’experiència de

AVANTATGES d’èxit competitivitat

Si sou una empresa que cerqueu l’eficiència en la gestió, us oferim el suport gerencial per a la presa
de decisions estratègiques i operatives que us permetran optimitzar l’organització, i si trieu fer-vos
Soci de la modalitat èxit competitivitat, us oferim els avantatges addicionals dels que podreu gaudir.

HEU DE SOL·LICITAR LA IMPRESSIÓ DE
CATÀLEGS, TARGETES DE PRESENTACIÓ O
MATERIAL GRÀFIC?
Us oferim un portal web on podeu sol·licitar pressupostos i
encarregar tot el vostre material gràfic on line les 24 hores
del dia, els 365 dies de l’any.

VOLEU UN SERVEI D’ASSISTÈNCIA PREFERENCIAL
EN EL MANTENIMENT, ADEQÜACIÓ I NOVES
INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, AIGUA I
SISTEMES D’ENERGIA SOLAR ?
Us posem en contacte amb Servaigua on us oferiran un servei
prioritari en assistència.

Només cal que us poseu en contacte amb nosaltres i us
facilitarem l’adreça del portal i un codi personalitzat d’accés.

VOLEU SABER QUINA FLOTA DE VEHICLES ÉS
LA MÉS IDÒNIA PER A LA VOSTRA EMPRESA?

VOLEU GAUDIR D’UN DESCOMPTE DEL 10% EN
TOTS ELS APARCAMENTS
?

Vallescar us ofereix un contacte exclusiu i personalitzat per
ofertes globals i estudis de mobilitat en productes i
finançament de vehicles d’empresa.

Realitzeu la vostra reserva pel procediment habitual
d’Aparca&go i presenteu el vostre carnet de Soci d’èxit
competitivitat en el moment de recollir el vehicle i efectuar el
pagament i obtindreu un 10% de descompte en el servei.

NECESSITEU FINANÇAMENT?

US AGRADARIA PUBLICITAR-VOS
DIGITAL VIAEMPRESA?

AL

BUTLLETÍ

Us posem en contacte amb entitats que disposen d’una
amplia gamma de línies de crèdit
amb condicions
avantatjoses de tots aquells serveis financers que millor
s’ajustin a les necessitats específiques de la vostra
empresa.

Només cal que us subscriviu al butlletí informatiu Viaempresa
registrant-vos a través de www.viaempresa.cat i podreu
aconseguir fins a un 50% de descompte en les tarifes de publicitat
identificant-vos com a Socis d’èxit competitivitat.

A més, cada vegada que contacteu amb nosaltres per tramitar algún servei o inscriure-us en algun
curs, acte o jornada informativa, gaudiu dels següents avantatges i descomptes:
5% de descompte en serveis d’assessorament en gestió empresarial.
5% de descompte en la legalització de documents davant d’ambaixades i consolats.
5% de descompte en la recuperació de l’IVA suportat a l’estranger.
5% de descompte en la redacció de documents mercantils (contractes, actes i estatuts).
5% de descompte en la implantació i adaptació a la llei de Protecció de dades.
10% de descompte en lloguer d’aules i sales per activitats empresarials.
Preus especials en activitats de formació.
Preferència d’inscripció d’assistència en actes i sessions informatives.

PREU ANUAL ÈXIT COMPETITIVITAT: € 300,00
Voleu més informació?
Truqueu-nos al 93 733 98 33
O bé envieu-nos un correu electrònic a : exit@exitempresa.com
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