Amb l’experiència de

AVANTATGES d’

emprenedoria

Com emprenedor, et donem la seguretat que necessites per analitzar i valorar tots els factors clau
necessaris per impulsar la teva pròpia empresa. T'ajudem a definir acuradament el teu model de
negoci, a saber com t’has de diferenciar, on has de trobar clients, com els has d’anar a buscar, i a
saber quins són els elements fonamentals de la gestió econòmica i el finançament, tot en un entorn
“d’empresa”.
Com empresa constituïda recentment, et donem les eines de gestió que t’ajudin a prendre decisions
objectives, maximitzant les possibilitats d’èxit del teu projecte.
I si tries fer-te Soci de la modalitat èxit emprenedoria, aquí t’oferim els avantatges addicionals dels
que podràs gaudir.

ESTÀS CERCANT ON UBICAR EL TEU NEGOCI?
Et facilitem avantatges d’accés a diferents espais de negoci
per a què puguis establir la teva empresa, organitzar
reunions de treball o presentacions comercials.

NECESSITES SOL·LICITAR LA IMPRESSIÓ DE
CATÀLEGS,
TARGETES
DE
PRESENTACIÓ
O
MATERIAL GRÀFIC?
T’oferim un portal web on podràs sol·licitar pressupostos i
encarregar tot el teu material gràfic on line les 24 hores del dia els
365 dies de l’any.

NECESSITES FINANÇAMENT? CERQUES
INVERSORS PRIVATS?

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

Et posem en contacte amb entitats que disposen d’una àmplia
gamma de línies de crèdit, en condicions avantatjoses, de tots
aquells serveis financers que millor s’ajustin a les necessitats
específiques del teu projecte i t’acostem a diferents inversors
privats per a què valorin el teu projecte.

Realitza la teva reserva pel procediment habitual d’Aparca&go,
presenta el teu carnet de Soci d’èxit emprenedoria en el
moment de recollir el vehicle i obtindràs un 10% de descompte
en el servei.

VOLS SABER QUINA OPCIÓ DE VEHICLE ÉS
LA MÉS IDÒNIA PER A LA TEVA EMPRESA?

T’AGRADARIA PUBLICITAR-TE AL BUTLLETÍ
DIGITAL VIAEMPRESA?

Vallescar t’ofereix un contacte exclusiu i personalitzat
per a ofertes globals i estudis de mobilitat en productes i
finançament de vehicles d’empresa.

Només cal que t’inscriguis al butlletí informatiu
Viaempresa registrant-te a través de www.viaempresa.cat
i podràs aconseguir fins a un 50% de descompte en les
tarifes de publicitat identificant-te com a Soci d’èxit
emprenedoria.

A més, cada vegada que contactis amb nosaltres per tramitar algun servei o inscriure’t en algún
curs, acte o jornada informativa, gaudeixes dels següents avantatges i descomptes:
5% de descompte en assessorament en consolidació de la nova empresa.
5% de descompte en implantació i adaptació a la llei de Protecció de dades.
Preus especials en activitats de formació.
Preferència d’inscripció d’assistència en actes i sessions informatives.

PREU ANUAL ÈXIT EMPRENEDORIA: € 150,00
Voleu més informació?
Truqueu a la nostra àrea d’emprenedoria al 93 733 98 33
O bé envieu-nos un correu electrònic a : exit@exitempresa.com
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