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TOTS ELS DESCOMPTES,
SENSE AVAL BANCARI
Gratuïta
Sense costos d’emissió ni
manteniment
Sense aval bancari
Informació detallada i factura
mensual amb IVA desglossat

Estalvia’t fins a 10 cèntims
per litre en carburant amb
la targeta Cepsa Star Direct
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SOL·LICITA LA TEVA TARGETA GRATUÏTA CEPSA STAR DIRECT, SENSE AVAL
BANCARI, I BENEFICIA’T DELS DESCOMPTES PER A COL·LEGIATS COACB
El Col·legi manté un conveni amb CEPSA que permet als col·legiats tramitar,
gratuïtament, la seva targeta Cepsa Star Direct i obtenir descomptes de 10 cèntims
d’euro per litre en benzina i diesel Òptima i de 8 cèntims d’euro per litre en benzina
i diesel Star, a totes les benzineres d’Espanya.
Si encara no la tens, sol·licita-la ara i comença a beneficiar-te d’aquestes condicions
exclusives per al col·lectiu comercial; les més altes que CEPSA concedeix a col·lectius
i entitats.
La targeta Cepsa Star Direct és gratuïta, sense costos d’emissió ni manteniment i no
requereix d’aval bancari. El descompte no té límit de consum i s’aplica des del primer
litre. A més, rebràs la teva factura mensual amb l’IVA desglossat per simplificar-ne la
declaració i informació detallada de les teves operacions i consums.
Targeta descompte

Control de despesa

Atenció 24 hores

Gestió online

Facturació electrònica

Sense aval bancari

Sol·licita la teva targeta gratuïta:
gestiotargetes@coacb.com / Tel. 93 231 94 12
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Notícies

COACB

Sol·licita hora amb l’assessor per fer la teva web
professional personalitzada
Si vols tenir una web professional i a mida, el Col·legi t’ofereix el servei de disseny web corporativa, amb preus exclusius per a
col·legiats: des de 120€ d’una presencial, 220€ una web bàsica, 395€ una web professional completa o 520€ una e-commerce de
venda online.
Què t’ofereix aquest servei?
Assessorament i orientació inicial
4 opcions de webs diferents
Optimització SEO
1 idioma (ampliable a més, amb cost addicional)
ResponsiveDesign (visualització des de tots els dispositius)
Enllaços a les xarxes socials i geolocalització a Google Maps
Disseny i programació del projecte (continguts autoadministrables)
Possibilitat de contractació del registre de domini i allotjament web
Demana hora i reuneix-te amb l’assessor web a les oficines COACB: serveis@coacb.com / Tel. 93 231 94 12

				

Acord amb Caixabank –
Banca Premier
El Col·legi ha tancat un acord de
col·laboració amb CaixaBank, a
través del qual ofereix als col·legiats
avantatges exclusius.

Els col·legiats que tingueu la vostra quota col·legial domiciliada
a un compte CaixaBank i amb ingressos mínims de 2.500 €
mensuals us podeu beneficiar, automàticament, dels serveis
que ofereix Banca Premier:
Compte corrent sense comissions
Targeta de crèdit Visa Or sense quota anual
(inclou assegurança d’accidents i assistència en viatges)
VIA- T per pagar els peatges i sense quota anual

L’atur al sector registra
el seu major descens
des de 2009
L’índex d’atur al sector comercial ha registrat el seu major descens dels darrers vuit anys situant-se en un 5,9% al 2017, segons un estudi elaborat pel Col·legi.
Les xifres suposen un descens de vuit punts respecte el 2009,
quan l’índex d’atur va assolir la taxa més alta amb el 14,4% i
en els anys següents va descendir, excepte un repunt en 2012.
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Aspectes importants de la nova reforma del Treball Autònom
Aspectes que heu de tenir en compte en cas que l’Agència Tributària us requereixi una inspecció de la vostra activitat:

Llibres de registre: obligatori que els portis en format Excel.
Despeses deduïbles: directament relacionades amb l’activitat
i necessàries per generar ingressos (no s’accepten despeses de
roba, regals, etc.).
Vehicle professional: deducció del 100% de les despeses vinculades a un únic vehicle a nom del titular de l’activitat,
donat d’alta a l’epígraf 511.
Telefonia: les despeses només s’apliquen a un telèfon
(no s’accepta telèfon del domicili, ni de televisió ni Internet).

Factures nominatives: obligatori amb dades completes de qui
presta el servei i qui ho rep (no s’accepten tiquets de caixa ni factures simplificades).
Despeses de manutenció: justificades amb factura nominativa i
pagades amb VISA; límits diaris: sense pernocta i en territori nacional: 26,67 € (48,08 € en àmbit internacional) i amb pernocta i en
territori nacional: 53,34 € (91,35 € en àmbit internacional).
Subministraments de casa: es dedueix el 30% de la factura i sobre aquesta serà la despesa la part proporcional dels m2 que constin com a despatx professional.

Més informació: Assessoria Laboral i Fiscal COACB · Tel. 93 231 94 12 / assessoria@coacb.com
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Comercial

Jobs

Ofertes de feina
adaptades al teu perﬁl

Portal d’ofertes de feina
exclusiu del sector comercial
Accedeix a totes les ofertes a través de la Intranet COACB

Milers d’empreses
busquen el teu perﬁl
professional

L’empresa rep
directament la teva
candidatura

Inscripcions
il·limitades a totes les
ofertes

Recepció de les
ofertes personalitzades
per e-mail

Totes les ofertes a: www.comercial-jobs.com
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Inscriu-te per la teva Intranet
LLAR, OCI I
INTERIORISME

ALIMENTACIÓ

Ref 16374

Ref 16375

Detall de l’Oferta: Bou de Mar i derivats.
Empresa pionera en el món del Bou de
Mar, busca agent comercial especialitzat en productes gourmet per comercialitzar (excepte País Basc i Navarra) la
nostra gamma de productes artesanals.
Zona: Espanya.

Detall de l’Oferta: Bijuteria alta gamma.
Empresa que dissenya i fabrica peces
de bijuteria úniques a mà. Busca agents
comercials per a tot Espanya per al seu
procés d’expansió nacional.
Zona: Espanya.

Ref 16400

Detall de l’Oferta: Ceràmica per a cuina, taula, restauració i grans clients.
Empresa que dissenya, produeix i comercialitza articles de ceràmica de qualitat en grans sèries per a diferents sectors
necessita candidat amb experiència i do
de gents.
Zona: Barcelona, Girona.

Detalldel’Oferta: Sector de l'alimentació.
Es busca agent comercial amb experiència en el sector del marisc. Es requereix promocionar i gestionar cartera de clients per a distribució directa
del producte.
Zona: Barcelona.
Ref 16402
Detall de l’Oferta: Fruits secs artesanals
qualitat Gourmet.
Empresa dedicada a l'elaboració de
fruits secs convencionals i ecològics
necessita comercials que treballin a
comissió. Assistència a fires remunerada.
Zona: Espanya.

CONSTRUCCIÓ
Ref 16384
Detall de l’Oferta: Il·luminació d’interiors, exteriors i retail.
Dinamedia, empresa que dissenya i
comercialitza sistemes d’il·luminació
tipus LED, busca agents comercials
multimarca i distribuïdors en el sector
de la il·luminació. L’empresa ofereix una
proposta de producte nou, formació i inserció instantània. Contracte d’agència/
distribució.
Zona: Galícia, Navarra, Catalunya,
Comunitat Valenciana, Canaries, Extremadura, Castilla i Lleó, Madrid.

Ref 16387

Ref 16425
Detall de l’Oferta: Regals personalitzats.
Es necessiten quatre agents comercials
per a diverses zones del territori espanyol.
Zona: País Basc, Navarra, La Rioja, Illes Balears, Melilla, Barcelona, Málaga.
Ref 16409
Detall de l’Oferta: Fabricant de cadires.
Es busquen representants amb coneixement del mercat de contract per crear
xarxa comercial a Catalunya.
Zona: Girona, Lleida, Tarragona.

Ref 16392
Detall de l’Oferta: Electricitat, il·luminació, sanejament i ferreteria.
Productes amb marca pròpia d’electricitat, il·luminació, sanejament i ferreteria.
Productes dirigits al client majorista/ distribuïdor i minorista.
Zona: Espanya.
Ref 16413
Detall de l’Oferta: Producte de decoració per a professionals.
Es busca agent comercial per a producte
de decoració per a professionals, dirigit
tant a floristeries, botigues de decoració,
fotògraf, hotels, restaurants, etc.
Zona: Catalunya.
Ref 16418
Detall de l’Oferta: Sector de regal i
decoració.
Es busquen agents comercials autònoms
que ja disposin de cartera de clients. Les
seves funcions seran: assistència a 4 fires
anuals, desenvolupament d’iniciatives
comercials i ampliació i gestió de cartera de clients.
Zona: Espanya.

Ref 16395

Ref 16419

Detall de l’Oferta: Tècnic comercial
instal·lacions industrials.
Mantise, empresa dedicada al disseny, execució i manteniment d’instal·lacions de tot tipus, necessita incorporar un tècnic comercial
introduït en el sector terciari i/o industrial per captació de nous clients.
Zona: Barcelona.

Detall de l’Oferta: Objectes de regal i
decoració.
Es busquen agents comercials introduïts
en botigues de barri i centres comercials. S’ofereix cartera de clients.
Zona: Espanya.
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Botigues de gran superfície.
Empresa francesa busca agents comercials per marxandatge en botigues de
gran superfície i vendes en supermercats. Operacions IN&OUT.
Zona: Catalunya.

MAQUINÀRIA I
AUTOMOCIÓ

Ref 16396
Detall de l’Oferta: Subministraments
industrials.
Empresa de subministrament industrial
adreçat a empreses i professionals busca
agent comercial per vendre a empreses
de manteniment.
Zona: Espanya.
Ref 16388
Detall de l’Oferta: Sector disseny industrial amb experiència.
Empresa dedicada al sector d’Enginyeria Industrial d’Automoció, necessita comercial amb experiència i
cartera de contactes. Tipus de contracte a convenir (mercantil o laboral).
Zona: Barcelona, Sevilla.
Ref 16380
Detall de l’Oferta: Responsable comercial de màquines d’envàs i embalatge i instal·lacions de final de línia.
Multinacional fabricant de màquines
d’envàs i embalatge i instal·lacions de
final de línia, selecciona un responsable
comercial per a incorporació immediata.
Zona: Catalunya.
Ref 16408

Ref 16424
Detall de l’Oferta: Articles de basar.

Detall de l’Oferta: Producte preventiu
i reparador de punxades per a vehicles.

www.comercial-jobs.com · ofertes@coacb.com
Es busquen agents comercials per a la
comercialització de productes en tot el
territori nacional.
Zona: Espanya.

Es busca representant autònom a nivell
nacional introduït en el sector.
Zona: Espanya.
Ref 16416

ELECTRÒNICA,
INFORMÀTICA
Ref 16401
Detall de l’Oferta: Caixers automàtics.
Empresa dedicada a la fabricació de caixers
automàtics busca agents comercials freelance per promocionar el seu producte.
Zona: Galícia, Principat d’Astúries, Cantàbria, País Basc, Navarra, La Rioja, Aragó,
Illes Balears, Comunitat Valenciana, Múrcia, Andalussia, Canaries, Castilla i Lleó,
Castilla- La Mancha, Madrid, Ceuta, Melilla.
Ref 16406
Detall de l’Oferta: Comercial de telecomunicacions.
Bikotek Telecomunicacions empresa dedicada a oferir serveis globals a empreses, busca
comercial autònom per captar nous clients i
per a la venda d’aquests productes.
Zona: Guipúzcoa.

Detall de l’Oferta: Sector del calçat.
Fabricant d’espardenyes, busca agent
comercial multicartera introduït en botigues de complements de moda i calçat.
Zona: Illes Balears, Comunitat Valenciana,
Múrcia, Andalussia, Canaries, Castilla i
Lleó, Castilla-La Mancha, Madrid, Ceuta,
Melilla.

QUÍMICS, PLÀSTICS,
DROGUERIA, PERFUMERIA
I ENERGIES ALTERNATIVES

Ref 16404
Detall de l’Oferta: Disseny, prototips i
injecció en termoplàstics.
Especialistes en el disseny i desenvolupament de nous productes, prototipat
i planta de matriceria i injecció pròpia
busca agent comercial amb experiència en el sector del desenvolupament de
producte, prototipatge, fabricació additiva i injecció en plàstic.
Zona: Barcelona.
Ref 16399

MODA I
COMPLEMENTS

Ref 16386
Detall de l’Oferta: Representat de motxilles.
Empresa fabricant i distribuïdora de motxilles, dissenyades a Barcelona i fabricades al Brasil, busca representant amb
experiència en aquest sector per exportar-les a Espanya, principalment a Catalunya. Incorporació immediata.
Zona: Barcelona.
Ref 16372
Detall de l’Oferta: Distribuïdor sector
tèxtil.
Busquem comercials per a la venda de
teixits de confecció tipus antelinas i velluts per al sector de la confecció i decoració.
Zona: Catalunya.
Ref 16426
Detall de l’Oferta: Vestits de núvia i
festa.

Detall de l’Oferta: Targetes plàstiques
PVC.
Empresa fabricant de targetes de PVC i
especialitzada en distribució de targetes
intel·ligents per a transport públic necessita incorporar agent comercial amb
experiència i preferiblement amb cartera de contactes.
Zona: Barcelona, Madrid, Sevilla, València.

Ref 16398
Detall de l’Oferta: Distribució d’articles de perruqueria professional.
Fabricant consolidat en el món de la
bellesa, busca la incorporació d’un
delegat/ da comercial. Es necessita cobrir tota la geografia d’Espanya, incorporant una persona per cada Comunitat
Autònoma.
Zona: Espanya.
Ref 16420
Detall de l’Oferta: Farmàcies i parafarmàcies.
Es busca representant autònom introduït en el sector farmàcia/ parafarmàcia i de la cura per a pells sensibles per
gestionar la gamma de productes.
Zona: Catalunya.
Ref 16421
Detall de l’Oferta: Comercial amb
idiomes.
Empresa de recobriments antiadherents per a la panificació, precisa comercial per ampliar mercat nacional i
estranger. Es valorarà experiència en
el sector industrial.
Zona: França, Catalunya.
Ref 16427
Detall de l’Oferta: Producte natural.
Empresa distribuïdora de productes
naturals de cosmètica busca comercials per a la venda dels productes a
nivell nacional per procés d’expansió.
Zona: Espanya.

SERVEIS

Ref 16371

Ref 16376

Detall de l’Oferta: Material òptic de
diferents àrees.
Marca mundial de lupes, precisa agents
comercials autònoms, introduïts en ferreteries, papereries, sector del bricolatge
i maqueteries.
Zona: Espanya.

Detall de l’Oferta: Serveis auxiliars,
neteja i outsourcing en general.
Empresa en expansió amb més de 15
anys d’experiència en el sector precisa
comercial dinàmic per formar un departament comercial. Cal que conegui
el sector serveis, neteja, auxiliar i outsourcing en general. S’ofereix sou fix +
incentius, vehicle i dietes. Si es disposa
de cartera de clients es valorarà amb millora d’incentius.
Zona: Barcelona.

Ref 16394
Detall de l’Oferta: Productes per a la
salut, llar i descans.
Empresa necessita incorporar assessors
comercials per ampliació de l’equip comercial. Experiència mínima de 3 anys.
Zona: Espanya.

Ref 16377
Detall de l’Oferta: Assessorament em-
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Inscriu-te per la teva Intranet
presarial.
Fabregat Assessors és una assessoria
d’empreses amb una dilatada experiència ubicada a Barcelona. L’objectiu és
incrementar la cartera de clients dins la
ciutat de Barcelona i àrea metropolitana.
Busca una persona amable i dinàmica,
amb bona presència i ganes de creure
en el projecte. Horari flexible.
Zona: Barcelona.
Ref 16381
Detall de l’Oferta: Transport de mercaderies per carretera.
Seleccionem 3 agents comercials: 1
agent comercial per incorporar a la
plantilla amb contracte laboral a jornada
completa, 2 agents comercials amb contracte mercantil, introduïts en altres productes i/ o serveis a la zona geogràfica
i sectors en que opera Fènix Transport.
Zona: Barcelona.
Ref 16383
Detall de l’Oferta: Comercial multicanal. Petroli.
Comptem amb 3 benzineres ubicades a
Granollers, a Palau i Plegamans i a Gavarres. Busquem un agent lliure amb dedicació multicartera. Les funcions i responsabilitats a ocupar seran: captar nous
clients, assegurar la consolidació i fidelització de clients existents, incrementar
les vendes de la benzinera i fer extensiu
el coneixement de la nostra empresa.
Zona: Barcelona.
Ref 16385
Detall de l’Oferta: Gestoria/ assessoria amb ampli ventall de serveis professionals.
La nostra societat ha desenvolupat uns
portals web per a autònoms, professionals i societats. La funció de l’agent comercial és només presentar aquests serveis i facilitar la possibilitat de realitzar
una oferta.
Zona: Galícia, Principat d’Astúries, La
Rioja, Aragó, Catalunya, Illes Balears,
Comunitat Valenciana, Múrcia, Andalussia, Canaries, Extremadura, Madrid.
Ref 16389
Detall de l’Oferta: Assessor comercial
recursos humans.
Empresa de serveis de recursos humans
enfocada a les àrees d’ETT, outsourcing i
selecció de personal precisa incorporar
un assessor comercial per incrementar
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la cartera de clients. Es requereix experiència en el lloc i/ o sector de RRHH. Jornada completa i horari flexible, salari fix
més incentius. Incorporació immediata.
Zona: Madrid.
Ref 16391
Detall de l’Oferta: Serveis de manteniment i neteja.
Empresa dedicada als serveis de manteniment i neteja, busca agent comercial a
la zona de Barcelona. S’ofereix contracte
mercantil amb comissions del 10%.
Zona: Barcelona.

serveis. S’ofereix contracte mercantil.
Zona: Barcelona.
Ref 16417
Detall de l’Oferta: Responsable comercial sector de RRHH.
Grup Adecco busca incorporar un/ a
comercial de serveis de RRHH per desenvolupar el mercat i l’increment de
clients nous. S’ofereix contracte estable
i pla d’acollida. Possibilitat de creixement dins de l’empresa amb un pla de
carrera a mida. Salari fix + salari variable + importants beneficis socials.
Zona: Barcelona.

Ref 16239
Detall de l’Oferta: Assessor/ a comercial.
Es busca assessor/ a comercial per a
oficina a Barcelona per desenvolupar i
gestionar la cartera de clients. Projecte
sòlid i estable de llarga durada amb unes
condicions econòmiques atractives. Formació continuada a càrrec de l’empresa.
Zona: Barcelona.
Ref 16407
Detall de l’Oferta: Assessor comercial.
Serveis Professionals.
Corporació professional precisa incorporar assessor comercial per a la seva
estructura. L’objectiu principal serà donar a conèixer els serveis que ofereixen
i detectar les necessitats de cadascún
dels professionals. Experiència mínima
demostrable de 3 anys, català i castellà,
escrit i parlat.
Zona: Barcelona, Girona, Lleida.
Ref 16411
Detall de l’Oferta: Prevenció de riscos
laborals, LOPD i formació.
Es busquen col·laboradors de tots els
sectors per treballar per a un grup d’empreses amb 27 delegacions per tot Espanya per a la venda de prevenció de
riscos laborals, LOPD i formació bonificada. Imprescindible facturar les comissions.
Zona: Barcelona.
Ref 16412
Detall de l’Oferta: Serveis financers,
asseguradors i automoció.
Empresa multinacional de serveis líder
al seu sector selecciona agent comercial
autònom per incrementar la seva base
de clients a Barcelona. Valorable cartera de clients i experiència en vendes de

Ref 16415
Detall de l’Oferta: Assessors comercials d'Electium (servei funerari de prenecesidad).
Busquem assessors/ freelance autònoms que vulguin incorporar-se al
nostre equip per comercialitzar un nou
servei (ELECTIUM). S’ofereix contracte
mercantil. Activitat compatible amb altres activitats professionals i comercials.
Zona: País Basc, Aragó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Andalussia, Canaries, Castilla-La Macha, Madrid.

PAPER, CARTRÓ,
ENVASOS I EMBALATGES
Ref 16423
Detall de l’Oferta: Sector de l’embalatge.
Es precisa incorporar un agent comercial
per manteniment dels clients, captació
de nous i nous mercats. Es proporcionarà
contracte laboral, cotxe d’empresa i telèfon. Es valorarà experiència en el sector.
Zona: Barcelona.

Oferta Internacional
MODA I COMPLEMENTS

Ref 16405
Detall de l’Oferta: Sector moda i regal.
Dissenyem, produïm i comercialitzem
ventalls per a dones. Busquem agents
multicartera per introduir el nostre producte a nivell nacional i internacional.
Zona: Espanya, Alemanya, Aùstria,
França, Itàlia, Regne Unit.

Destacats

COACB

Més de 1.100 assistents anuals als cursos formatius
impartits per l’ESVEN
El Col·legi, a través del seu centre formatiu ESVEN, reuneix cada any més de 1.100 assistents que participen a les càpsules
gratuïtes FORMA.T, els cursos subvencionats, de màrqueting, d’Agent Comercial- ESVEN o els de la UOC, entre d’altres.
Formació per a autònoms 100% subvencionada
Enguany, el COACB torna a impartir el programa Consolida’t, la
formació subvencionada per a autònoms, amb l’acreditació de
la Generalitat. El programa és totalment gratuït, adaptat als teus
horaris (presencial i online) i dissenyat per al teu negoci, amb
l’objectiu de millorar vendes i la teva gestió empresarial. Té una
durada de 12 mesos i compta amb experts en diferents àmbits
(fiscal, empresarial, màrqueting, comunicació digital...)
Beques gratuïtes per a col·legiats en formació online
El Col·legi ha aprovat la concessió de 5 beques gratuïtes per a
col·legiats en un dels cursos online de www.campuscomercial.
com, sempre i quan tinguis, com a mínim, un any de col·legiació
i estiguis al corrent de pagament de quotes. A més, per optar a
una d’aquestes beques també has de complir un dels següents
requisits:
1. Trobar-te en situació d’atur
2. Tenir menys de 35 anys d’edat
3. Tenir cotitzats a la Seguretat Social un mínim de 10 anys
Sol•licitudide
beques i més
informació
dels
cursos ESVEN: info@esven.org
Per a més informació
inscripcions:
Tel.
93 231 94 12
/ info@esven.org
/ www.esven.org/ Tel. 93 231 94 12

COACB ALS MITJANS
“El índice de paro en el sector comercial registra su mayor
descenso desde 2009”
El Periódico
4 de febrer de 2018
“Descenso de 8 puntos respecto el 2009”
Europa Press
4 de febrer de 2018
“El paro en el sector comercial en 2017 se situó en el 5,9%”
La Vanguardia
4 de febrer de 2018

COACB AL TWITTER @coacbcn
Tweet destacat amb contingut multimèdia

A l’stand #COACB ja hem començat les entrevistes
de feina entre empreses i #comercials a #expohogar

NÚM. 45 - 2018 / 7

AGENDA COACB 2018

MARÇ
Dia 19:
Hora
Lloc:

Dia 22:
Horari:
Lloc:

Assemblea General COACB
Primera convocatòria 17.30 h.
Segona convocatòria 18.00 h.
COACB (Casp, 130)
Només per a col·legiats actius
FORMA.T “Eines de gestió CRM per
incrementar les teves vendes”
De 18.30 a 20.30 h.
COACB (Casp, 130)

Invitacions limitades per
accedir a Alimentaria 2018
El Col·legi posa a disposició dels col·legiats del sector
invitacions gratuïtes (limitades) per accedir al saló Alimentaria,
del 16 al 19 d’abril al recinte firal Gran Via.
Si ets col·legiat del sector Alimentació i Begudes sol·licita
la teva invitació a serveis@coacb.com o al Tel. 93 231 94 12
(una única invitació per a col·legiat amb accés a Hostelco).

ABRIL
Dia 9:
Horari:
Lloc:

Curs “Agent Comercial” - ESVEN
De 16 a 20 h.
COACB (Casp, 130)

Del 16 al 19:
Horari:
Lloc:

Saló Alimentaria
De 10 a 19 h.
Recinte firal Gran Via
Invitacions limitades per a col·legiats
del sector

Del 16 al 19:
Horari:
Lloc:

Saló Hostelco
De 10 a 19 h.
Recinte firal Gran Via
Invitacions limitades per a col·legiats
del sector

Dia 16:
Horari:
Lloc:

Curs “Agent Comercial” - ESVEN
De 16 a 20 h.
COACB (Casp, 130)

Dia 26:

FORMA.T “Vendes amb caràcter:
9 estructures de l’Eneagrama”
De 18.30 a 20.30 h.
COACB (Casp, 130)

Horari:
Lloc:
Del 27 al 29:
Horari:
Lloc:

Saló BCN Bridal Week
De 10 a 19 h.
Recinte firal Montjuïc
Accés gratuït amb acreditació online

MAIG
Del 13 al 15:
Horari:
Lloc:

XIII Showroom Expopell
De 10 a 19.30 h. (Dimarts de 10 a 17 h.)
Cúpula Las Arenas
Accés gratuït per a professionals

Dia 24:

FORMA.T “Xarxes socials: LinkedIn
per a fer negocis”
De 18.30 a 20:30 h.
COACB (Casp, 130)

Horari:
Lloc:
Del 30 al 31:
Horari:
Lloc:

Saló Bizbarcelona
De 10 a 19 h.
Recinte firal Montjuïc
Accés gratuït amb acreditació online

22 de març FORMA.T:
“Eines de gestió CRM per
incrementar vendes”
El Col·legi participa en la II edició de la Setmana del Comerç,
promoguda per la Generalitat, amb aquesta càpsula en la que
es mostraran eines CRM per gestionar clients i incrementar les
teves vendes. El CRM o “Customer Relationship Management”
et permetrà mantenir la relació amb els teus clients, així com
actualitzar tota la seva informació.
El ponent és Antoni Mallol, col·legiat i consultor de l’ESVEN.
Dies: Dijous, 22 de març
Horari: De 18.30 a 20.30 h.
Lloc: COACB (Casp, 130)
Inscripcions gratuïtes:
serveis@coacb.com / Tel. 93 231 94 12

SORTIDA CULTURAL

25-29 d’abril: Ruta en autocar
pel Périgord (França)
La vocalia de Cultura, Activitats i Sèniors del COACB
organitza del 25 al 29 d’abril una sortida en autocar de
cinc dies per la zona de Périgord, al sud de França.
Dia 1: Sortida des del COACB (a les 6h.) i visita a Carcassone.
Dia 2: Visita a Rocamadour i Figeac, dues localitats
medievals.
Dia 3: Visita a la Vall de Dordogne i Sarlat, creuer en
Gabarra amb vistes panoràmiques.
Dia 4: Visita a les poblacions del Quercy i un riu soterrani.
Dia 5: Dinar a l’hotel i tornada a Barcelona.
Preu: 675 €/ persona (Supl. Hab. Ind. 152€)
Inclou: Autocar, hotel de 3* en pensió completa, 		
entrades, guies i assegurança d’assistència en
viatge i cancel·lació.
Consulta aquesta i més excursions al Butlletí de la Vocalia:
www.coacb.com (apartat Publicacions).

