Catàleg
General
de Serveis

L’experiència és un dels principals actius, a l’hora de posar en valor la trajectòria de les
persones i les organitzacions. A la Cambra de Tarragona portem 125 anys combinant-la, a
més, amb la professionalitat i la qualitat dels nostres serveis. Els resultats són evidents i per
això ens sentim obligats a no defallir i a continuar millorant.
La Cambra de Tarragona és, no només el referent en servei i recolzament a les empreses i
els emprenedors, sinó que en aquests darrers 125 anys de la nostra història ha estat
imprescindible per vertebrar un discurs i una línia de treball que ens ha convertit en una peça
determinant en la dinamització econòmica i territorial de les Comarques de Tarragona.
La Cambra de Tarragona ha estat decisiva en el capítol de la justa demanda de millores i
inversions en les infraestructures, determinants pel futur de les nostres empreses i el benestar
i la mobilitat de les persones.
Ara, amb 125 anys encetem una nova etapa. Amb la il·lusió i la responsabilitat del primer dia,
però amb el convenciment de que la nostra experiència ens converteix en imprescindibles i
en el millor aliat possible pels emprenedors i les empreses que, com nosaltres, tenen un
objectiu comú: millorar dia a dia en la fita d’assolir els objectius que s’han marcat.
És en aquest camí en el que la Cambra de Tarragona us hi vol acompanyar. Conscients que
hem de guanyar el futur.

INTERNACIONALITZACIÓ
Cambra de Tarragona, el millor company de viatge
Els intercanvis i les relacions internacionals són avui en dia decisives. Tant que les empreses que no facin de la
internacionalització una eina competitiva de primer nivell corren el risc de perdre el futur. A la Cambra de Tarragona
tenim àmplia experiència en la prospecció de mercats i la localització d’oportunitats de negoci arreu del món.

T’oferim aquests serveis:
INICIACIÓ A LA INTERNACIONALITZACIÓ: T’ajudem a començar amb el repte d’entendre i explorar les oportunitats
de negoci a l’exterior.
LLISTATS I INFORMES D’EMPRESES INTERNACIONALS: Informació dels contactes internacionals filtrats segons
el criteri que necessitis.
EMISSIÓ DE DOCUMENTACIÓ: Emetem la documentació necessària en cada cas: certificats d’origen, quaderns
ATA, ...
AGENDES PERSONALITZADES PER A LA PROSPECCIÓ DE MERCATS: Et gestionem les reunions amb les empreses
interessades amb el teu negoci, als mercats que ens indiquis.
INTEL·LIGÈNCIA DE MERCATS: SELECCIÓ I ANÀLISI DE MERCATS PRIORITARIS: Et proporcionem informació
prèvia per a la presa de decisions i selecció del país objectiu.
CERCA D’AGENTS COMERCIALS I DISTRIBUIDORS A L’ESTRANGER: Et busquem els millors socis comercials en
actiu, filtrant els candidats i contrastant la seva situació actual als mercats triats.
MISSIONS COMERCIALS: Més de 70 països on la Cambra de Tarragona hi ha ajudat a establir-hi contactes
comercials ens avalen. Acompanya’ns a prospectar nous mercats.
PROGRAMA IMPULSA’T: EXPORTAR PER AVANÇAR: T’acompanyen en el procés d’introduir-te en un mercat concret,
França o Alemanya. Desenvolupem les accions necessàries per promocionar els teus productes a clients o a socis
potencials. Posem a la teva disposició un tècnic natiu en aquests mercats.
SUBCONTRACTACIÓ INDUSTRIAL: T’oferim formar part del catàleg d’empreses subcontractistes de Catalunya,
presentar la teva empresa i accedir a demandes exclusives recopilades a diferents fires industrials europees.
XINA OUTSOURCING: Serveis d'acompanyament a l'hora de fer negocis amb aquest país, des de la realització
de viatges de prospecció a la recerca de productes i proveïdors / clients, traducció i interpretació...
RECOBRAMENT INTERNACIONAL D’IMPAGATS: Et fem les gestions per aconseguir cobrar aquelles factures
pendents amb clients estrangers.
TRADUCCIONS I INTERPRETACIONS: Necessites traduir documents, catàlegs de productes, la teva pàgina web...?
T’ajudem a millorar la teva presència a l’exterior. I si necessites un intèrpret, també te’l podem aconseguir.
ASSESSORAMENT JURÍDIC INTERNACIONAL: Posem al teu abast tot el que et convingui per gestionar aquells
conflictes que puguis tenir a d’altres mercats.
COBERTURA DE RISCOS EN OPERACIONS INTERNACIONALS: Et facilitem una cobertura per que puguis fer les
teves operacions internacionals amb seguretat.

Contacta’ns:
Roberto Barros: rbarros@cambratgn.org

FORMACIÓ I TALENT
Inverteix en capital humà, el teu principal actiu
A la Cambra de Tarragona sabem, per experiència, que només amb la millora de la seva formació les persones i les
organitzacions són capaces d’assolir els objectius que s’hagin marcat. Més d’un miler d’alumnes passen cada any
per les aules del nostre Centre de Formació, conscients del valor afegit que aporten les nostres propostes formatives,
sempre amatents a les necessitats de les empreses, els treballadors i l’evolució de la demanda per oferir el millor
servei, el servei més útil.

T’oferim aquests serveis:
FORMACIÓ PRESENCIAL: Es desenvolupa al nostre Centre de Formació a l’avinguda de Pau Casals de Tarragona
en unes modernes i confortables instal·lacions, amb professorat altament qualificat on les propostes s’estructuren
en diferents àrees docents: idiomes, habilitats personals-directives, internacionalització, gestió empresarial, noves
tecnologies...
FORMACIÓ A DISTÀNCIA: A través del Campus Empresarial Virtual tindreu accés a un ampli ventall de cursos que
s’imparteixen on-line dins les àrees de: informàtica, noves tecnologies, econòmico-financera, comerç internacional,
comerç-màrqueting, moda, gestió empresarial, recursos humans i seguretat laboral.
FORMACIÓ A MIDA: Dissenyem de forma exclusiva per a les empreses cursos que tenen en compte les característiques
dels assistents, el sector econòmic al qual pertanyen, així com l’especificitat del tema a l’entorn de treball.
FORMACIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA: Formació adreçada a treballadors i aturats amb certificació
professional.

Contacta’m:
Àngels Brull: formacio@cambratgn.org

COMPETITIVITAT
Sempre al dia per avançar cap a l’èxit
L’èxit d’una empresa passa per anar revisant constantment la seva situació competitiva, i per això et
proposem un seguit de ser veis en les àrees critiques per als vostres negocis:

T’oferim aquests serveis:
LLISTATS I INFORMES D’EMPRESA: Informació dels contactes filtrats segons el criteri que
necessiteu.
EMPRENEDORIA: T’ajudem a revisar i tirar endavant els projectes emprenedors que estiguis
analitzant.
CONSULTORIA ENERGÈTICA: EFICIÈNCIA I ESTALVI ENERGÈTIC: Solucions per fer servir l’energia
a la teva empresa d’una manera més eficient i estalviant recursos.
CONSULTORIA TECNOLÒGICA: Analitzem i proposem la millor opció per a la incorporació de les
TICS al teu negoci.
CONSULTORIA FINANCERA: Analitzem el teu negoci i et donem una solució als teus problemes
financers. T’ajudem a revisar les possibilitats de demanar nou finançament.
CONSULTORIA ESTRATÈGICA I INNOVACIÓ: Revisem el model de negoci i plantegem propostes
de millora i innovació.
CONSULTORIA COMERCIAL I MARKETING (DIAGNOSI COMERCIAL + MYSTERY SHOPPING+PLA
ACCIÓ): Analitzem quina és la teva proposta comercial i et suggerim millores a introduir.
LEGALITZACIÓ DE DOCUMENTS: Legalitzem els documents que puguis necessitar per a la teva
activitat.

Contacta’m:
Jordi Cáceres: jcaceres@cambratgn.org

ALTRES SERVEIS
Vine, et fem costat
LLOGUER DE SALES PER A L’ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS I JORNADES: T’oferim les
nostres instal·lacions per organitzar les jornades o reunions que necessitis.
DIRECTORI ESPECIAL DE MEMBRES CAMBRA TARRAGONA: Donem a conèixer els nostres socis
via un directori especial que serà accessible per tothom.
SERVEIS DE COMUNICACIÓ: Posem a la teva disposició la nostra plataforma per donar a conèixer
el teu negoci.
INFORMACIÓ PERIÓDICA D’ACTUALITAT ECONÒMICA, AJUDES I NORMATIVA: Et proporcionem
la informació econòmica més rellevant d’una manera actualitzada.
MARQUES I PATENTS: T’ajudem a seleccionar i protegir la teva marca.
SIGNATURA DIGITAL: Et proporcionem una solució per poder accedir d’una manera més àgil a
informació i tramitacions amb l’administració i d’altres de manera telemàtica.
IMPLANTACIÓ REGISTRES DE PROTECCIÓ DE DADES (LOPD): T’ajudem a gestionar tota la
informació de la teva empresa d’acord amb la normativa vigent.

Per gaudir plenament d’aquests serveis i en condicions avantatjoses
cal que et donis d’alta com a soci a la Cambra de Tarragona.
Contacta’m:
Jordi Cáceres: jcaceres@cambratgn.org

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE TARRAGONA
Av. Pau Casals, 17 · 43003 Tarragona
Tel 977 21 96 76 · Fax 977 24 09 00
cambratgn@cambratgn.org

www.cambratgn.com
Segueix-nos a

