Associació d’empreses

El teu punt de referència
empresarial

Representem les empreses amb la
defensa i promoció dels interessos de
tot el sector empresarial.
Duem a terme activitats per a la
promoció econòmica i el creixement
de les empreses des del punt de vista
de les seves necessitats.

Les empreses,
el motor del nostre engranatge
La connectivitat
entre les empreses
Fem de xarxa empresarial
per a noves oportunitats
de negoci amb xerrades,
esmorzars, reunions... Tenim
les comissions TICBerguedà,
Taula de la Construcció del
Berguedà, Sèniors ACEB,
Emprenedors ACEB.

Reclamem per tu
Per una administració pública
col·laboradora i no controladora.
Fem la funció de lobby, suport
i acompanyament davant
l’administració.

Suport al creixement
i la innovació
Detectem els punts de millora
de la teva empresa per facilitar-te
l’accés a programes d’ajuts,
finançament i subvencions
molt variats.

Promoció econòmica
Promocionem la inserció laboral,
prospeccions empresarials
i estudis com el Dossier
Econòmic del Berguedà
que es debaten al Fòrum
econòmic del Berguedà.

Treballem per a tu des de la proximitat
T’oferim

Som un punt
de trobada
per a qualsevol
empresa.
Vine i
relaciona’t!

Servei
d’internacionalització

Servei de consulta i
assessorament

La teva empresa al món amb
Pirineu Global. Aportem
solucions per agilitzar el dia a
dia de la internacionalització
de teva empresa.

Estem al dia de la legislació
vigent, contractes, ajuts...

Servei de Formació
Tallers i cursos de formació
contínua en tots els àmbits
empresarials, formació
bonificada, Aula Directius,
cursos a mida.

Servei de Recursos
Humans Agència de
col·locació
Recerca del millor professional
per a la teva empresa, estudis de
clima laboral. Possibilitat de
contractar amb bonificacions.

Servei de promoció
Plataforma de visibilitat dels teus
productes i serveis a través del
portal www.aceb.cat

I a més:
Espai de negoci amb aules i
equipaments..
Descomptes diversos en
benzina, viatges, anuncis…

Entra a www.aceb.cat
i forma’n part!

Estem representats a

Federació de la Petita i Mitjana Empresa

Gremis i entitats col·laboradores
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