Amb l’experiència de

AVANTATGES d’

internacional

Tant en el desenvolupament d’una estratègia inicial com a la consolidació en mercats exteriors,
posem al teu abast els serveis per a projectar-te internacionalment i et donem eines que puguin
millorar el teu procés del dia a dia de la internacionalització. I si trieu fer-vos Soci de la modalitat èxit
internacional, us oferim els avantatges addicionals dels que podreu gaudir.

VOLEU GAUDIR D’UN DESCOMPTE DEL 10% EN
TOTS ELS APARCAMENTS
?
Realitzeu la reserva pel procediment habitual d’Aparca&go,
presenteu el vostre carnet de Soci d’èxit internacional en el
moment de recollir el vehicle i obtindreu un 10% de
descompte en el servei.

VIATGEU SOVINT? HEU D’ESPERAR ALS AEROPORTS
LLARGUES ESTONES MENTRE ESTEU EN TRÀNSIT?
Inclou una Priority Pass Standard Plus que permet accedir
gratuïtament* a més de 600 sales VIP en més de 300 ciutats de 100
països del món.
Només cal que us poseu en contacte amb nosaltres i us tramitarem la
vostra.
*La

targeta Priority Pass Standard Plus dóna dret a utilitzar gratuïtament les sales VIP
dels aeroports 10 vegades l’any. L’accés addicional té un cost per visita de 24 € una
vegada exhaurits aquests 10 accessos.

TENIU PENSAT ESTABLIR-VOS EN ALGUN PAÍS I
NECESSITEU UNA OFICINA O UN ESPAI ON
UBICAR-VOS MENTRE DURA EL PROCÉS?
, és el més gran proveïdor d’espais de treball flexible
arreu del món. Amb un sol interlocutor, podreu realitzar
reserves per hores, dies, setmanes o mesos a qualsevol dels
1.500 centres repartits en 600 ciutats de 100 països gaudint
de diferents ofertes si us identifiqueu com a Soci d’èxit
Internacional.

US AGRADARIA PUBLICITAR-VOS AL BUTLLETÍ
DIGITAL VIAEMPRESA?
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 internacional

VOLEU FINANÇAR LES VOSTRES EXPORTACIONS DE MANERA SEGURA?
Us posem en contacte amb entitats que disposen d’una àmplia gamma de línies de crèdit per a què cobriu les vostres
exportacions de manera segura i eficaç.

A més, cada vegada que contacteu amb nosaltres per tramitar algun servei o inscriure-us en
algun acte o jornada informativa, gaudiu dels següents avantatges i descomptes:
5% de descompte en serveis d’assessorament en gestió empresarial.
10% de descompte en legalització de certificats d’origen.
5% de descompte en la legalització de documentació d’exportació.
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.
10% de descompte en la redacció de documents mercantils (contractes, actes i estatuts).
10% de descompte en la implantació i adaptació a la llei de Protecció de dades.
15% de descompte en lloguer d’aules i sales per a activitats empresarials.
5% de descompte en els programes d’accés a nous mercats.
Preus especials en activitats formatives.
Prioritat d’assistència a actes i sessions informatives.

PREU ANUAL ÈXIT INTERNACIONAL: € 800,00
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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