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Canvi de
tendència?
El número que teniu a les mans reflexa
part d’un any intens per al Col·legi
però, al mateix temps, gratificant
perquè hem posat en marxa molts
projectes ambiciosos i molt útils. Tot
esforç té sempre la seva recompensa.

hem posat en marxa un programa
d’ocupació i col·laboració amb els
Ajuntaments, amb una molt positiva
acollida, per potenciar polítiques
actives de recerca de feina en cada
municipi.

La nostra és veure com el Col·legi
continua creixent en el context actual.
Gràcies a vosaltres que hi confieu en
la tasca d’una entitat com la nostra
- amb 90 anys d’història- i també als
col·laboradors i empreses que ens
donen suport dia rere dia.

Tampoc oblidem el col·lectiu
d’autònoms, ja que la majoria de
nosaltres en som. Un any més, el
Col·legi ha estat entitat escollida pel
Departament d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat per impartir durant
aquest 2016 el programa Consolida’t,
la formació subvencionada d’ajut a
l’autònom. En l’àmbit internacional,
el Col·legi també ha estat acreditat
per la Generalitat per assessorar
empreses i autònoms que vulguin
internacionalitzar-se.

Ens ha tocat viure anys difícils, sí,
però per sort, ja s’enfoca una època
de recuperació. Hi ha una moderada
millora de les vendes i una baixada
d’atur al nostre sector, tot registrant
les millors dades dels darrers cinc
anys. Ho noto també en les noves
incorporacions que tenim al Col·legi.
I és que, un dels col·lectius més
afectats per la crisi – els professionals
majors de 50 anys – troben en la
nostra professió una sortida a l’atur.
Concretament, des de l’any 2010 s’ha
multiplicat per cinc el nombre de nous
col·legiats que sobrepassen aquesta
edat. Això vol dir que s’ha iniciat un
canvi de tendència? Potser sí.
Com a Col·legi i com a Corporació
de Dret Públic, estem totalment
compromesos amb la reactivació
econòmica i l’impuls de l’ocupació.
Perquè Catalunya és motor i ho ha
de continuar sent. És per això que

En definitiva, estem al costat de
l’agent comercial, al teu costat,
oferint-te noves vies de negoci,
noves possibilitats, formació,
serveis, assessorament, nous reptes
professionals.
De la mateixa manera que vaig
concloure el meu discurs a l’acte
dels Premis COACB, acabo aquesta
editorial: “Tots podem superar les
nostres circumstàncies i assolir
l’èxit, sempre que hi estem totalment
dedicats i apassionats pel que fem”.
No perdem mai la passió i la il·lusió de
la nostra feina i compteu sempre amb
mi i el Col·legi per acompanyar-vos.

Segueix-nos!
@coacbcn
Grup “Colegio Oficial de
Agentes Comerciales de
Barcelona”
Col·legi Oficial d’Agents
Comercials de Barcelona

Enric Enrech i Artal
President del COACB
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EL SHOWROOM CREIX MÉS D’UN 40%

EXPOPELL ASSOLEIX 700
CLIENTS PROFESSIONALS
LA VUITENA EDICIÓ DEL SHOWROOM DE MARROQUINERIA I COMPLEMENTS EXPOPELL,
CELEBRADA DEL 15 AL 17 DE NOVEMBRE A LA CÚPULA LAS ARENAS, HA REUNIT 700 CLIENTS
PROFESSIONALS, UN 40% MÉS QUE EN LA SEVA EDICIÓ ANTERIOR.

En els més de 2.000 m2 d’exposició, s’han donat cita fabricants
d’articles de viatge, marroquineria, bijuteria i articles de regal, tot
comptant amb marques com Pertegaz, Privata, Marie Claire, Guy
Laroche, Mr. Wonderful, National
Geographic, Ventis o Robert Pietri,
entre d’altres. També s’han donat
cita el comerç minorista i agents
comercials col·legiats, que han
dinamitzat els contactes professionals, tot impulsant així les vendes
del sector.
Josep Maria Recasens, director
general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, ha estat l’encar-

regat d’inaugurar el showroom,
que per primera vegada se
celebrava en un lloc cèntric de la
ciutat, com és la plaça Espanya,
amb fàcil accés per a visitants, aspecte molt valorat pels expositors.
El 76% dels expositors han afirmat
que han aconseguit nous clients
i la majoria, un 97%, ha confirmat
que participarà a la propera, prevista per al mes de maig de 2016.
Durant els tres dies, els expositors
han tancat 1.300 comandes. “Hem
fet nous contactes; Expopell és
una iniciativa molt bona però no
només per fer clients, sinó també
per la relació amb altres cases,

Reserva d’estands per a l’edició 2016:
Tel. 93 231 94 12 /
info@expopell.com / www.expopell.com

per veure què fan i intercanviar
impressions”, ha comentat sobre
aquest tema Àlex Roca, expositor
de la marca Robert Pietri.
CAPTURA EL CODI
PER VEURE EL VÍDEO
D’AQUESTA EDICIÓ
O ENTRA A
WWW.COACB.COM

Amb la col·laboració de:
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NIT
PREMIS
DELS

XIEDICIÓ

COACB

EL COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS COMERCIALS DE BARCELONA (COACB) VA CELEBRAR EL PASSAT
18 DE NOVEMBRE LA SEVA XI NIT DELS PREMIS COACB AMB UN ACTE AL BORN CENTRE CULTURAL
EN EL QUAL ES VA RECONÈIXER LA TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL DE COL·LEGIATS I EMPRESES QUE
HAN APORTAT PRESTIGI A LA PROFESSIÓ.

L’acte, que va reunir més de
200 assistents, va començar
amb el parlament del president
del COACB, Enric Enrech, qui
va destacar els projectes duts a
terme aquest 2015, gràcies a la
col·laboració de les empreses i
entitats col·laboradores, “que contribueixen que el Col·legi continuï
creixent”.
La comitiva encarregada de lliurar
els premis va estar formada per
Xavier Gibert, secretari general del
departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat; Xavier López,
director general del departament
d’Economia Social i Treball Autònom de la Generalitat; Josep Maria
Recasens, director general de
Comerç de la Generalitat; Miquel
Valls, president de la Cambra de
Comerç de Barcelona; Oriol Rusca,
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president de l’Associació Intercollegial; Manuel Maestre, president
del Consell General de Col·legis
d’Agents Comercials d’Espanya
(CGAC), i Enric Enrech.
Durant l’acte també es van lliurar
els guardons als agents que han
complert 50 anys de col·legiació,
amb tota una trajectòria lligada al
COACB: Fernando Grau, Domingo
Pablos i Jaime Rabinad. A més, es
van lliurar tres plaques especials de
reconeixement als col·legiats Jesús
Varela (expresident del Col·legi
d’Agents Comercials de Lugo),
Josep Maria Vergés (exmembre de
la Junta i exdelegat del Col·legi a
l’Anoia) i Jesús Fernández Lavilla
(exmembre de la Junta).
Gràcies als patrocinadors dels
Premis, els assistents van participar en el sorteig de tres targe-

notícies coacb

tes CEPSA, valorades en 100 euros
cadascuna, dos televisors Samsung
per cortesia de Banc Sabadell i un
cap de setmana per a dues persones
a un hotel-spa, per cortesia d’Hotelius Club.
La nit dels Premis COACB va finalitzar
amb l’espectacle d’humor “Lo mejor de
Pepe Rubianes”, representat per l’actor
Ferran Terraza. A l’acabar, els assistents van gaudir d’un còctel-sopar a la
balconada interior de l’antic mercat, on
s’hi conserva actualment el jaciment
arqueològic de les cases del barri de la
Ribera de l’any 1700.

PREMI

INNOVACIÓ

Jordi Claramonte: col·legiat
des del 2012, ha presentat un
model de negoci pioner amb un
producte innovador i un model
de comercialització diversificat:
xiclets funcionals per combatre
l’estrès, la ressaca o fins i tot per
potenciar el bronzejat.

PREMI

TRAJECTÒRIA

Joan Puig: col·legiat des de fa 29
anys. Fill i nét de l’entorn comercial, va créixer aprenent l’ofici
familiar al sector de l’alimentació.
En els darrers anys ha dirigit un
projecte al sector de la comunicació que li ha permès difondre la
figura comercial en el seu programa de ràdio Veïns de mar.

PREMI

EMPRESA

Air France/KLM: empresa que
col·labora amb el Col·legi des de
fa uns anys, tot permetent que
els col·legiats puguin beneficiar-se de descomptes directes
en vols nacionals i internacionals. Va recollir el premi Carlos
Quesada, corporate account
manager.

Patrocinadors:
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LLIURAMENT DE TÍTOLS PROFESSIONALS
I DIPLOMES
Més d’un centenar de col·legiats
es van reunir a la sala d’actes del
Col·legi el passat 26 d’octubre amb
motiu del lliurament dels títols
oficials d’agent comercial, expedits
pel Ministeri d’Economia i Competitivitat; els títols professionals
de l’Escola Superior de Vendes
(ESVEN) i de la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC), i els diplomes

commemoratius als professionals
que enguany han fet 10 i 25 anys
com a col·legiats.
L’acte el va presidir el director
general de Comerç de la Generalitat, Josep Maria Recasens; la
secretària de Junta, Carme Ferran,
i el president del COACB, Enric Enrech, que va felicitar els col·legiats
i va destacar la importància de la

formació entre el col·lectiu d’agents
comercials.
Recasens va tancar l’acte amb un
breu discurs en què va destacar la
importància de formar part d’un
col·lectiu com el COACB: “Recordo
com el meu pare, que era comercial, sentia un gran orgull de ser
col·legiat i com a les seves cartes
posava el seu número de col·legiat”.

CAPTURA
EL CODI PER
VEURE EL
VÍDEO

PREUS ESPECIALS PER A
COL·LEGIATS EN PAQUETS
OFFICE 365
El COACB, a través de la Intercollegial, ha tancat un acord de collaboració amb l’empresa TMClick,
partner designat per Microsoft
amb el qual els col·legiats podeu
comprar paquets Office amb un 7%
de descompte.
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Paquets Office 365 Empresa Essentials; Premium; Enterprise E1 o E3,
i a partir de 40,87 € (preu anual).
Tots els paquets contenen la versió
en línia d’Office, que inclou Word,
Excel i PowerPoint, a més d’assistència en línia i telefònica per
part del departament tècnic de
TMClick.

Entre els productes també hi
ha l’Exchange Online Plan 1 i
l’Exchange Online Kiosk, dos plans
de bústia de correu de gran capacitat, a partir de 18,97 € (preu anual).
Consulta tots els productes al web
creat per a col·legiats a través de
la teva intranet o app del COACB i
sol·licita informació de cada pla.

notícies coacb

EL COACB, ACREDITAT COM A AGENT DE SUPORT
A LA INTERNACIONALITZACIÓ
LA GENERALITAT HA ACREDITAT EL COL·LEGI COM A AGENT DE SUPORT A LA
INTERNACIONALITZACIÓ, ÉS A DIR, COM A ENTITAT CAPACITADA PER DONAR
SUPORT A LES EMPRESES I PROFESSIONALS QUE VOLEN SORTIR A L’EXTERIOR.
Qualsevol empresa que vulgui exportar pot sol·licitar al COACB els
Cupons de la Internacionalització,
ajuts per posar en marxa projectes d’iniciació a l’exportació. El
COACB ofereix serveis professionals d’experts en exportació,
amb experiència i professionalitat
contrastada en mercats exteriors.
Entre els serveis a la internacionalització hi ha:
Diagnosi del potencial d’internacionalització de la teva empresa.
Desenvolupament del pla de promoció internacional: selecció del producte o servei per internacionalitzar,

selecció de països, selecció del canal
de distribució, llistat de potencials
clients, etc.
Selecció d’un tècnic en comerç
internacional.
Disseny del web per fer-lo internacional.
Disseny del catàleg de productes
o serveis per arribar als mercats
internacionals.
Posicionament del web als mercats
internacionals.
Posicionament internacional a les
xarxes socials.
Subcontractació d’un export
manager.

Gestió de concursos i de licitacions
internacionals.
Gestió per al registre de marca i de
patents en mercats internacionals.
Acompanyament i assessorament
en la participació a fires internacionals.
Més informació: tel. 93 231 94 12/
serveis@coacb.com

Descubra BlueBiz
BlueBiz, el programa de fidelización corporativa de AIR FRANCE, KLM, DELTA y ALITALIA, es la manera más fácil de recompensar a su empresa.

Ahorro inmediato.

Doble beneficio.

Prioridad.

Reduzca hasta un 13% el presupuesto
de viajes de su empresa.

Acumule Blue Credits y Millas de nuestros Programas
de pasajeros frecuentes con el mismo billete.

Para asegurarse un viaje sin complicaciones,
disfrutará de un reconocimiento y trato
prioritario.

¡Visite BlueBiz.com/es y
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DADES DE LA PROFESSIÓ COMERCIAL DEL TERCER TRIMESTRE

L’ATUR DISMINUEIX
UN 73% EN EL SECTOR TÈXTIL
COMPARATIVA
TERCER TRIMESTRE

2014

No obstant això, pel que fa a les
xifres generals d’atur en el sector
comercial a Catalunya, indiquen
un augment del 22,5% el tercer
trimestre de 2015, en comparació
del mateix període de l’any anterior.
Mentre que els mesos d’agost i
setembre hi ha hagut un augment,
el juliol ha estat el que ha recollit les
dades més positives, amb una disminució de l’atur del 20% en comparació del mateix mes del 2014.

2013

El sector tèxtil i el d'articles per
a la llar han registrat un augment
de comercials respecte al mateix
període del 2014. Fa un any, el
tèxtil tenia una xifra d’atur de
l’11%, mentre que ara és del 3%,
cosa que significa una disminució del 73%. Per la seva banda, el
sector d’articles per a la llar tenia
un 28% d’atur, mentre que avui dia
i segons les darreres dades és del
13%, és a dir, ha baixat un 53%.

2015

EL SECTOR D’ARTICLES PER A LA LLAR, UN DELS SECTORS
QUE SEMPRE HA ESTAT MÉS AFECTAT PER L’ATUR, TAMBÉ
DISMINUEIX UN 53% EL TERCER TRIMESTRE DE 2015.

0%

10%

20%

30%

Tèxtil
Articles per a la llar

FONT: COACB

SEGUEIX-NOS
AL TWITTER
@COACBCN
DURANT EL MES D’OCTUBRE,
ELS TWEETS DEL COACB
VAN TENIR

TWEET DESTACAT

COMITÈ EXECUTIU
DE LA IUCAB
El president del COACB, Enric Enrech, en representació del Consell General de Col·legis d’Espanya, va
participar el passat mes d’octubre a Viena (Àustria) a la
Junta Directiva de la Internationally United Commercial
Agents and Brokers (IUCAB).
A la reunió es van tractar temes que afecten la professió comercial en els diferents països i es van proposar
accions comunes per potenciar la col·legiació i facilitar
els col·legiats l’accés a altres mercats internacionals.
També es va tancar el procés de manteniment de la
directiva europea de l’agència comercial que permet
tenir cobertura de la professió a Europa.
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10,6K
IMPRESSIONS
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JORNADA OCUPACIONAL AL COACB

MÉS DE 170 ENTREVISTES ENTRE
EMPRESES I COL·LEGIATS
El Col·legi, juntament amb les
Cambres de Comerç de la Unió
Europea i la plataforma comercial
Jobs.com, va organitzar el passat
19 de novembre una nova edició
de la Jornada Ocupacional, on 57
empreses internacionals i nacionals van entrevistar més de 100
agents comercials per incorporar-los. “Vinc per fer recerca
d’alguna empresa que vulgui un
agent lliure, autònom, i ampliar
així la meva cartera”, va comentar

el col·legiat Jordi Zaragoza.
Empreses catalanes, austríaques,
franceses, belgues, italianes i holandeses de diferents sectors van
entrevistar més de 100 candidats
amb hora assignada. Eric Santkin,
representant de l’Oficina Comercial
de Valònia (Bèlgica) a Barcelona,
va afirmar: “Hem portat 3 empreses
de Valònia perquè creiem que hi ha
bones oportunitats per vendre els
seus productes al mercat català”.

CAPTURA EL CODI PER VEURE
EL VÍDEO DE LA JORNADA O
ENTRA A WWW.COACB.COM

Amb la col·laboració de:
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EL COACB ALS MITJANS
DE COMUNICACIÓ L’ANY 2015
PREMSA ESCRITA
Els diaris La Vanguardia, El Periódico, El País,
Expansión, El Punt Avui, Diari de Girona i
Diari de Terrassa, així com les revistes Punto
Moda, Prensapiel i el butlletí de la Cambra
de Comerç Francesa La lettre han publicat
notícies sobre el COACB i la professió
d’agent comercial durant l’any 2015.

RÀDIO I TELEVISIÓ
Emissores de ràdio com ara Cope Catalunya es van fer ressò de
l’estudi del COACB sobre l’increment del nombre d’agents comercials
de més de 50 anys en els darrers cinc anys. Per la seva part, els
informatius de TV3, BTV i Televisió L’Hospitalet van emetre peces
sobre la signatura del conveni Targeta Àrea Verda o la II edició del
Showroom del Moble.

MITJANS EN LÍNIA
Agències de notícies (Europa Press i EFE), edicions digitals del
principals diaris de tot l’Estat (La Vanguardia, Abc, El Periódico, El
Economista, El Diario Vasco, etc.) i webs com ara Finanzas.com,
Aldia.cat i nombroses editorials i revistes tècniques van publicar
informacions sobre les activitats que ha desenvolupat el COACB al
llarg del 2015: presentació del balanç de la professió 2014 i de les
dades de l’atur al sector fins al tercer trimestre de 2015; II edició del
Showroom del Moble i VIII edició d’Expopell; Agents & Brokers i
BizBarcelona; o l’estudi del COACB sobre l’increment del nombre
d’agents comercials de més de 50 anys, entre altres notícies.
12 / COMERÇ & GESTIÓ

legislació professió
SEGUIM RECOLLINT ÈXITS EN DEFENSA DELS INTERESSOS
DELS NOSTRES AGENTS COMERCIALS COL·LEGIATS

De pares

a fills

RECENTMENT HEM REBUT SENTÈNCIA. LA DISPUTA DEL CAS S’HA CENTRAT EN LA RESOLUCIÓ
PRACTICADA PER UNA CONEGUDA EMPRESA DEL SECTOR DE PRODUCTES DE FERRETERIA I
QUÍMICA PER A LA CONSTRUCCIÓ A UNA SOCIETAT D’AGÈNCIA COMERCIAL CONSTITUÏDA PER
PARE I FILL QUE ACTUAVA A LA ZONA DE GIRONA.
La relació d’agència la va iniciar el
pare en solitari, que va sumar la collaboració del seu fill, fins que el negoci va créixer i van constituir junts
una societat al 50%. El pare va morir
anys abans de resoldre’s la relació.
La reclamació que efectuem ha estat en
raó de la clientela aportada, a més de la
falta de preavís. Considerem que la clientela havia de valorar-se des de l’inici
de la relació entre l’empresa i el pare, i
no solament des de la constitució de la
societat com pretenia la part contrària.
La demandada va sostenir també
que el pare havia mantingut
una relació de representant de
comerç i no d’agència. Va afegir
en la seva defensa una altra sèrie
d’incompliments que van causar un descens de vendes i que
imputava a una mala gestió de la
societat agent.

ACREDITEM QUE QUAN ES VA CONSTITUIR LA
SOCIETAT ES VA FER CONSTAR, EXPRESSAMENT
PER ESCRIT, QUE AQUESTA SOCIETAT AGENT SE
SUBROGAVA EN LA RELACIÓ ANTERIOR DEL PARE
CONTRACTE LABORAL
I MERCANTIL

Aconseguim desarticular la defensa de
l’empresa representada, ja que existia
un contracte laboral però també un
de mercantil de les mateixes dates,
sense haver-hi cotitzacions laborals.
Acreditem també que quan es va
constituir la societat es va fer constar,
expressament per escrit, que aquesta
societat agent se subrogava en la
relació anterior del pare (acte aconsellat per nosaltres). Acreditem que es
va produir el manteniment dels clients
per la societat agent, així com que el
descens de vendes es va produir de
forma generalitzada en l’empresa.

Amb això i altres proves, la sentència ens dóna la raó i estima tant
les indemnitzacions per com per
preavís omès.
És freqüent que una activitat
d’agència passi de pares a fills, així
que si aquest és el seu cas no s’oblidi de consultar-nos.

CRISTINA MARTÍNEZ
TERCER
Advocada assessora COACB
Despatx LARRUMBESERRANO-FERRAN
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professió formació contínua
PLA ESTRATÈGIC DE CREIXEMENT

Quin horror, hi ha

zombis
a la
meva cartera de clients
FA ANYS, EL MÍTIC MICHAEL JACKSON ENS VA
MOSTRAR AMB THRILLER UN MÓN ON ELS MORTS
TORNEN A LA VIDA. AQUESTA SITUACIÓ ENS POT
AJUDAR A ENTENDRE UN FENOMEN IMPORTANT.
QUANTES VEGADES SE SENTEN QUEIXES PER PART
DELS COMERCIALS O DE L’EQUIP COMERCIAL QUE NO
HI HA PROU LEADS O OPORTUNITATS DE NEGOCI?

L’escassetat de leads o
oportunitats comercials òbviament genera
problemes: incompliment
dels objectius de vendes;
reducció de comissions;
reducció d’ingressos de
l’empresa; perills per a
la viabilitat del projecte; reducció de la quota
de mercat; pèrdua de
competitivitat, etc. En
aquest context, el CRM o
els sistemes que permeten gestionar de manera
unificada les carteres
de clients i sobretot la
informació de l’activitat
comercial han de marcar
la diferència i convertir-se
en un avantatge competitiu per al comercial i per a
l’empresa.
La dificultat és definir a
priori els indicadors (KPI)
necessaris per poder fer
una anàlisi concloent i
que ens permeti establir
estratègies i plans d’acció
efectius. Ens hem de preguntar quines poden ser
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les raons per les quals no
es tanquen operacions comercials o no s’aprofiten
les oportunitats? Segurament n’hi ha moltes, el
nostre deure és identificar-les, conèixer-les i analitzar-les per poder millorar
i incrementar la nostra
efectivitat comercial. Les
més comunes i principals
són les següents:
1.– No tenim un pla client.
2.– No hem fet una anàlisi
exhaustiva de la cartera de
clients.
3.– Manca de seguiment:
quan i com contactar amb
el client; identificar factors
clau que em serveixin per
avaluar el grau d’interès per
la meva proposta, etc.
4.– Classificació i “carterització”: un dels errors més
freqüents fa referència a la
classificació dels prospectes. Quan i què m’indica
que un prospecte està prou

madur per comprar-lo?
Quin pla de treball tinc per
convertir un lead en un
client? Quants contactes
faig i de quina manera contacto amb un lead abans de
descartar-lo?
5.– No compleix el FAINT:
no tinc pressupost, no
prenc la decisió, no tenim
el producte/servei. Quants
cops sentim objeccions?
Tenim mitjans o tècniques
per verificar o rebatre
aquestes objeccions?
6.– La competència s’avança: el prospecte selecciona
una oferta de la competència per diferents raons.
Estic preparat per augmentar de manera assertiva la
meva oferta respecte de

la competència? Estem
segurs que el client té al
davant dues ofertes amb
el mateix valor percebut
i que ofereixen beneficis
semblants? Hem treballat
correctament l’estructura
d’enquesta SPIN (Situació, Problema, Implicació i
Necessitat de benefici) en
la fase d’anàlisi?
7.– Empatia: aconsegueixo
generar empatia amb el
client potencial? Si no, hi
ha algú a l’empresa que ho
pugui aconseguir?
8.– Persuasió: he estat
capaç de persuadir el client
que la meva oferta era la
millor que satisfeia les
seves necessitats?

9.– Pèrdua del contacte
clau: en el món B2B, pot
passar que la persona
que porta la negociació
deixi la companyia i que,

calcular la mitjana de
facturació dels clients i, a
partir d’aquí, tots els que
no tinguin una facturació
anual que superi el 10%

POTSER PODEM RESSUSCITAR ALGUNS
CLIENTS “ADORMITS” O QUE ESTAN
DONANT RESULTATS INFERIORS ALS
ESPERATS PEL SEU POTENCIAL
consegüentment, el procés
comercial o el projecte
quedi orfe.
Per descomptat que hi ha
altres motius, però els que
indico en aquest article
són generalment la clau en
els processos de pèrdues
d’oportunitats comercials.

o el 15% de la facturació
mitjana els podem considerar clients zombis.
Quins passos cal seguir un
cop els hem identificat:
1.– Fer una anàlisi exhaustiva de la cartera de
clients.
2.– Definir un pla client.

PETROLI A LA
CARTERA DE CLIENTS
És evident que no ens
podem limitar a l’anàlisi
dels leads. S’ha de persuadir l’equip comercial que
a les carteres de clients
s’hi pot trobar petroli; que
arran d’una anàlisi a fons
de les carteres de clients
individuals potser podem
ressuscitar alguns clients
“adormits” o que estan
donant resultats inferiors als esperats pel seu
potencial. És a dir, com a
Thriller.
Com podem identificar
els clients zombis?
–Per la reduïda activitat
comercial.
–Perquè fan pocs encàrrecs a l’any o un únic
encàrrec.
–Perquè l’import dels
encàrrecs és molt baix.
Però potser és millor
provar de definir una
fórmula. Personalment
penso que la fórmula és

3.– Filtrar a fons la base de
dades: per exemple, tots
aquells clients que no ens
han fet cap compra des
d’una data concreta.
4.– Establir criteris i KPI
reals.
5.– Actualitzar la informació als CRM (o bases de
dades).
6.– Registrar totes les
oportunitats, el seu estat
actual.
7.– Registrar totes les
cotitzacions/pressupostos
i actualitzar l’estat (presentat, pendent, aprovat,
perdut) i, en cas de perdut,
una explicació i una anàlisi de les causes possibles.
8.– Registrar totes les
activitats portades a
terme: trucades, reunions
o correus electrònics intercanviats, filtrats per rang
de dates.

Un cop filtrada la base de
dades i establerts els motius de la no-compra, es
pot saber la quantitat de
negocis perduts de manera segmentada. Aquesta
informació juntament amb
les anàlisis de situació
ens poden ajudar a definir
l’estratègia per reactivar
aquests negocis.
Davide Menini
Assessor en comerç
internacional i pimes i
formador de l’Escola Superior
de Vendes (ESVEN).

COM PODEM REACTIVAR
ELS CLIENTS “ADORMITS”?

La base del procés de venda és el feeling entre el client i el
comprador i segurament hi ha diverses eines per reconstruir la
confiança de la seva relació:

1

Causar interès per mitjà de diferents
accions: visites; enviament d’informació;

actualització de dades.

2
3

E-mail marketing: enviar un correu electrònic
personalitzat amb una oferta que s’adapti a les
necessitats o interessos del prospecte.

4

Telemàrqueting: és un dels mètodes més
efectius, trucar als prospectes i despertar-los
l’interès de nou amb una bona oferta. Hi ha casos en
què encara és més efectiu per reviure negocis, com
quan, per exemple, es canvia l’assessor comercial i el
nou genera millor empatia amb el prospecte. Un altre
cas és quan el projecte o negoci queda orfe per part
del prospecte i s’aconsegueix un nou pare.

Maduració: una cosa més elaborada que un únic

enviament a un client potencial és crear una sèrie de
correus electrònics que vagin educant i despertant
l’interès del client potencial. Això també s’anomena
màrqueting de goteig o drip marketing.

Podem estimar que una bona acció adreçada a
aquest grup de clients ens pot ajudar a “ressuscitar”
entre un 5 i un 35% dels clients “morts”. Segurament
és una acció molt més rendible que la captació pura
i amb resultats mesurables a curt i a mitjà termini,
cosa que ens permet millorar sensiblement els
resultats de vendes.
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professió sectorial

Reforma fiscal de les

societats civils
professionals o particulars

A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2016, TOTES LES SOCIETATS CIVILS PROFESSIONALS (SCP) O
COMUNITATS DE BÉNS (CB) AMB OBJECTE MERCANTIL, ÉS A DIR, QUE PORTIN A TERME UNA
ACTIVITAT (EXCEPTE LES ACOLLIDES A L’AGRICULTURA, RAMADERIA O PESCA I LES PATRIMONIALS)
PASSARAN A TRIBUTAR PER L’IMPOST DE SOCIETATS AL TIPUS FIX DEL 25%.

Atès que alguns agents comercials collegiats estan exercint la seva activitat a
través d’una SCP, el COACB ja va enviar
una comunicació als seus col·legiats per
informar-los de l’entrada en vigor d’aquesta
reforma fiscal a partir del dia 1 de gener. “Si
volen mantenir l’SCP –afirma al respecte
Elena Santamaría, cap del Servei d’Assessoria Fiscal i Laboral del COACB– n’hauran
d’inscriure els estatuts al Registre Mercantil, portar comptabilitat adaptada al pla
general comptable, presentar llibres oficials i
comptes al registre i tributar per l’impost de
societats”.
Amb l’anterior normativa, les SCP pagaven
en règim d’atribució de rendes (per IRPF
personal) i no es presentaven comptes al

cial que el seu objecte social consisteix,
exclusivament, en l’exercici en comú d’una
activitat professional, o de diverses, sempre
que no siguin legalment incompatibles. Són
societats que presten serveis professionals,
essencialment a través del treball desenvolupat per la majoria dels seus socis.
Les societats que tinguin per objecte social
l’exercici en comú d’una activitat professional s’han de constituir com a societats
professionals en els termes de la Llei de
Societats Professionals. I la normativa
permet que les societats professionals es
constitueixin sota qualsevol forma societària, però la més utilitzada és la societat
civil professional (SCP), recollida al Codi
Civil com un contracte que té per objecte

A LA MAJORIA ELS SURT A COMPTE DISSOLDRE L’SCP I
PASSAR A SER AUTÒNOMS PERSONES FÍSIQUES O, EN ALGUN
CAS, EN FUNCIÓ DE LA FACTURACIÓ, MUNTAR UNA SL
Registre Mercantil. La no-adaptació a la
nova normativa tindria conseqüències: “Si
no compleixen amb les obligacions comptables i no tributen per l’impost de societats,
hi pot haver requeriment per part d’Hisenda
i, en paral·lel, pagament dels corresponents
impostos i sanció”, assegura Santamaría.
La societat professional, com a persona
jurídica, és una societat que, constituïda per
qualsevol forma societària prevista per les
lleis, presenta com a característica essen-
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l’exercici d’una professió. Els socis queden
obligats respecte dels deutes de la societat,
però no solidàriament.

VALORAR CADA CAS
No hi ha dades exactes de quants agents
comercials col·legiats poden estar afectats
per aquesta reforma fiscal. A més, com
recorden des del Servei d’Assessoria Fiscal
i Laboral del COACB, s’hauria d’estudiar
cada cas d’SCP de manera individual per

saber què és el més convenient per fer:
mantenir-la com a SCP; convertir-la
en societat limitada (SL); dissoldre-la i
constituir una nova SL; o dissoldre-la i
donar d’alta com a autònom a un dels
socis i a la resta de socis com a familiars col·laboradors (en el cas d’SCP
familiars).
El COACB ofereix assessorament gratuït als col·legiats per formar-ne part.

L’Assessoria Fiscal i Laboral del Collegi ja ha atès les consultes d’alguns
agents. Òbviament aquestes consultes
són confidencials, però Elena Santamaría apunta sobre aquesta qüestió
que “a la majoria d’empreses els surt
a compte dissoldre la societat civil
professional i passar a ser autònoms
persones físiques o, en algun cas, en
funció de la facturació, muntar una
societat limitada”.

MÉS INFORMACIÓ:

EL QUE IMPLICA LA REFORMA

Sol·licita hora amb l’Assessoria Fiscal i Laboral
del COACB a:
serveis@coacb.com/Tel. 93 231 94 12

• Obligatorietat de portar una comptabilitat oficial per
partida doble segons el Codi de Comerç (com les
societats limitades).
• Inscripció dels seus estatuts davant del Registre Mercantil
pertinent.
• Presentació al Registre Mercantil pertinent dels llibres de
comptabilitat i comptes anuals.
• Manteniment dels socis de la seva responsabilitat
il·limitada.
• Retribució dels socis segons dos aspectes:

· Si la seva dedicació-retribució de feina és pactada en

junta, serà despesa deduïble per l’SCP i haurà d’existir
una liquidació no reglada subjecte a l’IRPF (no tindran
nòmina).

· Si la seva retribució no és per dedicació de feina,

s’entendrà repartiment de beneficis (amb la qual cosa no
serà despesa deduïble en l’impost de societats) i aquest
dividend tindrà una retenció del 15% i la seva posterior
tributació en renda.
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professió novetats editorials

Lectures
LIDERÁNDOME PARA
LIDERAR

WORKING HAPPY

(Empresa Activa)

Txell Costa

Cosimo Chiesa
Difícilment es poden governar
persones i organitzacions si un
és incapaç de governar-se a si
mateix. Aquesta és la premissa
bàsica de la qual parteix Liderándome per liderar, un llibre del professor de l’IESE Cosimo
Chiesa. Per arribar a ser un líder de veritat cal prèviament
ser una persona completa, equilibrada, amb idees clares
sobre l’ús de la pròpia llibertat i els seus límits. Els líders de
veritat no fan mai de si mateixos el centre d’atenció.

L’ART DE LA QUIETUD

(Viena Edicions)
Segons un estudi de la Universitat
d’Oxford, al llarg dels propers 40 anys
desapareixeran més de la meitat
de les feines actuals. I se’n crearan
d’altres que ara mateix ens costaria
d’imaginar. I en aquest futur que ja
és imminent, 4 de cada 10 joves d’avui dia es veuen treballant per compte propi. Si tu ets un d’ells, et pot resultar útil
aquest llibre, que posa a les teves mans el kit de supervivència per crear la teva pròpia empresa i viure del que
t’agrada i et fa feliç.

(Empresa Activa)

TRABAJAR EN LA ERA
DIGITAL

Pico Iyer

(Lid Editorial)

En un món en el qual, gràcies a les
xarxes socials, se’ns ofereix distracció les 24 hores i en el qual ens
sentim alhora sobrecarregats d’informació, però amb por de perdre’ns
alguna cosa, aquest llibre porta una
solució simple. Aturar-nos,
encara que sigui durant poc temps, perquè les
recompenses seran enormes. La quietud és una necessitat
que no té a veure amb l’austeritat, sinó amb acostar-nos
més als nostres sentits.

SOCIAL SELLING
(Ebook gratuït: www.
inboundcycle.com)
Àlex López, Aniol Quer
i Pau Valdés
Més que un llibre, aquesta guia
explica el canvi de paradigma en
l’àmbit de les vendes i l’aparició
del social selling, un nou concepte
relacionat amb l’àmbit comercial íntimament lligat al
món del màrqueting i les xarxes socials. A la guia, s’hi
donen claus per millorar les vendes amb l’ús de les xarxes
socials i s’explica quins canvis exigeix al comercial el nou
context, quines han de ser les seves noves competències
i quines eines digitals cal dominar.
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Luis Lombardero
Per facilitar la comprensió del futur,
Trabajar en la era digital recull les
claus necessàries per endinsar-nos
en la relació entre tecnologia, innovació oberta, transformació digital,
nous productes i serveis, nous models de negoci, ecosistemes digitals i competències dures. És la combinació necessària de factors que, segons l’autor, ha de permetre el
desenvolupament d’un nou model econòmic per a Europa
que ens permeti sortir de l’actual crisi.

QUÉ HACER CON TUS
MIEDOS
(Libros de Cabecera)
Jorge Cuervo (col·legiat COACB)
Podem passar de lluitar amb totes
les forces amb la por i amb la
inseguretat a transformar-les en
autèntics aliats. En aquest llibre
trobaràs respostes a preguntes
clau com per què ens sentim malament quan tenim por?
Com afecta això a la nostra eficàcia? I a l’autoestima? Què
podem fer perquè aquesta part de nosaltres que anomenem por treballi a favor nostre i no en contra? La part final
del llibre inclou una estratègia de gestió personal amb
exercicis pràctics.

mercats exteriors entorn

UN MERCAT EXIGENT

El Japó
EL MERCAT JAPONÈS ÉS UN DELS MÉS DIFÍCILS DE CONQUERIR, PER
LES PECULIARITATS DE LA CULTURA JAPONESA I PERQUÈ EXIGEIX
PRODUCTES D’ALTA QUALITAT. DE MOMENT, LES EMPRESES CATALANES
HI TROBEN OPORTUNITATS EN SECTORS COM L’AGROALIMENTARI,
LA MODA O EL CALÇAT, PERÒ ASPIREN A FER-S’HI TAMBÉ UN LLOC
EN ENERGIES RENOVABLES, BÉNS D’EQUIPAMENT, AUTOMOCIÓ,
BIOTECNOLOGIA I INDÚSTRIA FARMACÈUTICA.

El Japó és la tercera potència
econòmica mundial. El seu PIB
(3.461.981 M€ el 2014) es distribueix en tres grans sectors: serveis
(73,8%), indústria (24,9%) i agricultura, silvicultura i pesca (1,4%). El
teixit industrial de les indústries
manufactureres del Japó és molt
competitiu i hi ha un ampli ventall
de grans empreses molt actives en
exportacions i inversions directes a l’exterior. Destaquen, d’una
banda, les exportacions de béns
d’equipament, subministraments
industrials i béns de consum; i, de
l’altra, les importacions de subministraments industrials, béns
d’equipament, aliments i béns
duradors.

Segons dades recollides al web
datosmacro.com, del diari Expasión, el Japó ha obtingut 5,47
punts en l’Índex de Competitivitat
publicat pel Fòrum Econòmic
Mundial, que mesura com utilitza
un país els seus recursos i la seva
capacitat per proveir als habitants
d’un alt nivell de prosperitat. Ha
empitjorat la seva posició respecte
a l’informe de l’any passat (en què
també va obtenir 5,47 punts), però
aquest valor el manté entre els 10
països més competitius del món,
concretament al 6è lloc de la llista.
El Japó té altres àrees de la seva
economia protegides, com ara
l’agricultura, la distribució i els

serveis, on la seva competitivitat
no és tan alta. El país asiàtic té
pocs recursos naturals i el comerç
ajuda a obtenir les divises necessàries per comprar matèries primeres per a la seva economia. El
Japó té una de les flotes pesqueres
més grans del món, que captura
una gran varietat d’espècies en
tots els mars i oceans i acapara
gairebé el 15% de les captures
mundials. Per altra banda, el seu
principal cultiu és l’arròs (base de
la dieta nacional).
PUNTS FORTS
La qualitat de la mà d’obra
japonesa és excel·lent, amb un
fort esperit de laboriositat i un alt
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SUPERFÍCIE DEL JAPÓ:
377.835 km2
POBLACIÓ:
127 milions
CAPITAL:
Tòquio

DADES D’INTERÈS

entorn mercats exteriors

IDIOMA OFICIAL:
Japonès
MONEDA:
Ien japonès (JPY) (1 euro = 135,07 JPY)

nivell de preparació. La taxa d’atur
és només del 3,4% (5,6% entre
els menors de 25) i el salari mitjà
(dades del 2014) és de 34.794 euros,
enfront dels 26.162 d’Espanya.
Les activitats d’R+D són molt intenses
i, per això, hi ha una generació constant d’innovacions tecnològiques. El
superàvit per compte corrent que el
Japó obté cada any s’explica, principalment, per la competitivitat de les
exportacions industrials de productes
del sector electrònic i de l’automoció.
D’altra banda, els sectors emergents
de l’economia japonesa són el medi
ambient, la biotecnologia i les telecomunicacions.
ZONES DE LLIURE COMERÇ
El passat dia 5 d’octubre naixia de
facto la zona de lliure comerç més
gran del món, l’anomenat Acord d’As-

CONSOLAT GENERAL DEL JAPÓ A
BARCELONA:
Av. Diagonal, 640,
2a planta D
08017 Barcelona
93 280 34 33
www.barcelona.es.emb-japan.go.jp

EL NIVELL D’ESTALVIS NACIONALS RONDA EL 23% DEL
PIB, I EL SEU PODER ADQUISITIU ÉS UN DELS MÉS ALTS
DEL MÓN

Invest Japan (Ministeri d’Afers
Exteriors del Japó)
www.mofa.go.jp

sociació Transpacífica (TPP, segons
les sigles en anglès). El Japó és una de
les potències adscrites a aquest pacte
i una de les seves principals impulsores, juntament amb els Estats Units. El
tractat inclou Austràlia, Nova Zelanda, el Canadà, Mèxic, Xile, el Perú, el
Vietnam, Malàisia, Singapur i Brunei.
Tots els parlaments d’aquests països
hauran de ratificar ara aquest tractat.

Cambra de Comerç HispanoJaponesa
www.camarajaponesa.es
camara@camarajaponesa.es

Els països del TPP representen el 40%
de l’activitat econòmica mundial i
un mercat de prop de 800 milions de
persones. L’acord s’ha entès com una

MÉS INFORMACIÓ:
Casa Àsia
www.casaasia.es
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aposta geoestratègica dels Estats
Units per contrarestar el pes creixent
que la Xina està agafant en el context
del comerç internacional. A més de
reduir aranzels i liberalitzar serveis
i inversions, l’acord harmonitzarà la
normativa en tota mena d’àmbits,

des de la propietat intel·lectual fins a
les normes laborals o la protecció del
medi ambient.
Les disputes aranzelàries han sigut un
dels temes on ha estat més difícil arribar
a un acord pel proteccionisme que
impera en diversos mercats. En aquest
sentit, els EUA era el país que més havia
de guanyar perquè el 80% dels productes dels seus nous socis comercials ja
entraven a les seves fronteres lliures
d’impostos. El Japó, en canvi, blindava
les seves produccions d’arròs o vedella
amb aranzels que arribaven fins al 800%.

Molts analistes veuen que la firma
del TPP aplana el camí cap al Tractat
Transatlàntic de Comerç i Inversió
(TTIP) que, des del 2013, estan negociant els Estats Units i la Unió Europea, ja que tots dos tenen objectius
molt similars.
PLA JAPÓ 2012-2015
El 15 d’octubre de 2013 el Govern
de Catalunya va aprovar el nou Pla
Japó 2012-2015, elaborat amb la
col·laboració del Consolat General
del Japó a Barcelona. Aquest nou pla
dóna continuïtat a l’anterior del 20092011 i manté l’objectiu de consolidar,
d’una banda, la prioritat que el Japó
constitueix per al govern de Catalunya
i, de l’altra, la presència i el prestigi de
Catalunya al Japó.
El Pla Japó de la Generalitat és una
eina de treball i coordinació que
estructura la relació entre institucions catalanes i japoneses i permet
fer, a través del Comitè de Reforç
Catalunya-Japó, un seguiment i una
valoració permanent de les diferents
iniciatives empresarials. Actualment
el Comitè de Reforç es divideix en
quatre grups de treball sectorials: el
Grup Empresa, el Grup Turisme, el
Grup Universitats-Recerca i el Grup
Cultura. Aquests grups promouen
i implementen les accions de collaboració entre Catalunya i el Japó
contingudes en el Pla Japó i hi participen representants de l’administració,

institucions i organismes i entitats
japoneses i catalanes per tal d’impulsar les relacions i crear sinergies de
col·laboració.
DE MODA A CATALUNYA
El Japó i la cultura japonesa ja porten
uns anys de moda a Catalunya i a la
resta de l’Estat espanyol. El país asiàtic
s’ha convertit en un dels destins asiàtics preferits pels espanyols, que en
l’última dècada han triplicat el nombre
de visites, fins a assolir els 44.000 turistes a l’any. Amb aquestes dades, el
2014 el Japó va participar per primera
vegada al Saló Internacional de Turisme de Catalunya (SITC). I la Cambra
de Comerç de Lleida va convidar el
Japó aquest 2015 a la seva Trobada
Internacional del Sector Agroalimentari, la IV International Gourmet & Wines
Business Meetings, amb l’objectiu
d’augmentar les exportacions al mercat nipó, que va participar a la trobada
amb 12 firmes importadores.
I és que el sector agroalimentari
també viu un moment dolç en les
relacions entre Catalunya i el Japó.
Carme Ruscalleda té un restaurant
a Tòquio i Freixenet hi exporta cada
any 10 milions d’ampolles de cava. Altres multinacionals catalanes, com ara
Chupachups, també hi són presents
des de fa anys. Ara bé, els estàndards
de qualitat que imperen al mercat japonès fa que no sigui fàcil d’entrar-hi.
Es requereix molta paciència i canvis

en l’embalatge dels productes i fins i
tot en els processos productius. Això
sí, un cop s’aconsegueix entrar-hi, la
confiança i la fidelitat del consumidor
estan garantides.
Amb tot, el Japó no és un destí prioritari de les exportacions espanyoles.
Segons l’Institut d’Estadística de
Catalunya (Idescat), amb les últimes
dades disponibles (mes de juliol de
2015) el que venem al país asiàtic és
poc més de l’1% del total dels productes exportats. Però la variació interanual (període juliol 2014-juliol 2015)
indica un augment del 18,4%.
Aquest clima de negocis favorable
amb el Japó contrasta amb l’atonia
del mercat europeu, principal destinatari dels productes catalans, on el
creixement de l’economia és nul i les
exportacions espanyoles en conjunt
van augmentar només un 1,6% en el
primer semestre de 2015.
Precisament la Cambra de Comerç
de Barcelona va organitzar el mes
d’octubre una missió comercial
multisectorial al Japó, país que
considera “un pont cap a la resta
d’Àsia per a empreses que busquen
distribuïdors, clients, proveïdors o
socis comercials”. I és que al Japó,
segons dades de la Cambra, el nivell
d’estalvis nacionals ronda el 23% del
PIB, i el seu poder adquisitiu és un
dels més alts del món.
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PROGRAMA CONSOLIDA’T PER A COL·LEGIATS

La reinvenció
del treballador
autònom

EL COACB ÉS L’ENTITAT SELECCIONADA PEL
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ DE LA
GENERALITAT PER ASSESSORAR I FORMAR COL·LEGIATS
AUTÒNOMS A TRAVÉS DEL PROGRAMA CONSOLIDA’T AMB
LA FINALITAT DE POTENCIAR EL TREBALL AUTÒNOM A
CATALUNYA. DESPRÉS DE L’ÈXIT DE LES DUES EDICIONS
ANTERIORS, EL COL·LEGI POSARÀ EN MARXA UNA NOVA
CONVOCATÒRIA AQUEST 2016.
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El programa Consolida’t va néixer
després d’una prova pilot, impulsada l’any 2013, enfocada a la millora
de la competitivitat i sostenibilitat
dels treballadors autònoms. El pla,
que s’emmarca en el programa Catalunya Emprèn, estableix accions
formatives en gestió empresarial,
així com assessorament personalitzat a treballadors autònoms per
afavorir la consolidació de la seva
activitat. El COACB forma part del
programa des de la posada en marxa de la prova pilot.

Les persones participants en el
programa reben formació en anàlisi
del compte de resultats i gestió
de la tresoreria, així com altres
píndoles formatives segons les
seves necessitats en aspectes com
la gestió econòmica, els aspectes
jurídics i de gestió documental, la
gestió comercial i atenció al client,
la gestió del temps, la comunicació, el màrqueting digital, el
networking i coworking... També
reben assessorament personalitzat
en matèria comercial i de màrque-

ting, a banda de l’àmbit de gestió
econòmico-financera, incloent-hi,
si és necessari, un diagnòstic de
la situació del negoci en aquesta
esfera i una estratègia per millorar
el finançament de la seva activitat.
“El que pretén el programa Consolida’t –afirma Sergi Vilasís,
formador-assessor del programa–
és millorar l’eficiència de cadascun
dels treballadors autònoms en la
seva activitat diària. Per aquest
motiu, tots els participants fan

una sessió inicial individual de
tres hores amb un assessor, amb
l’objectiu de preparar un diagnòstic
i definir el pla de treball i l’itinerari que cal seguir”. Posteriorment,
els participants també fan cinc
sessions de dues hores d’assessorament personalitzat enfocades a
assolir competències bàsiques en
les àrees econòmica i comercial.
Aquí cal tenir en compte que hi ha
qui comença des de zero en temes
de comptabilitat o qui més aviat té
problemes en el vessant comercial,
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ja sigui perquè té pocs clients, no
els fidelitza o no obre canals nous,
etcètera. “A través d’aquesta assessoria –assegura Vilasís– pretenem
que els participants pugin un esglaó
en la seva carrera professional”.
El col·legiat Secundino Porto, del
sector de material elèctric i autònom des de l’any 2011, comenta
sobre la formació que va rebre al
COACB com a part del programa
Consolida’t: “La part financera i de
gestió econòmica és la que m’ha
aportat més coneixements nous,

ELS PARTICIPANTS
REBEN FORMACIÓ EN
ANÀLISI DEL COMPTE
DE RESULTA
SULTA
SULTA
ATS
TS I GESTIÓ
GESTIÓ
RESULTATS
DE LA TRESORERIA, AIXÍ
COM ALTRES PÍNDOLES
FORMATI
A VES SEGONS LES
ATI
FORMATIVES
SEVES NECESSITA
NECESSITATS
SSITATS
SSITA
ATS
que he pogut posar després en
pràctica. I és que, com en el cas
de Porto, a molts col·legiats els pot
passar que, encara que cada any
experimentin creixements en la
facturació, pot ser que a final d’any
descobreixin que en realitat han
guanyat menys diners, a causa de
l’increment de les despeses i una
gestió econòmica ineficient”.
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CAP LIMITACIÓ RESPECTE A
L’ANTIGUITAT EN EL NEGOCI
La Generalitat de Catalunya, a través
del Departament d’Empresa i Ocupació, ha destinat, l’any 2015, 1,2
milions d’euros al programa Consolida’t, per donar suport a la consolidació, l’enfortiment i la reinvenció
del treball autònom. Aquesta xifra
suposa un increment de gairebé un
30% respecte als recursos destinats
l’any passat, cosa que ha permès arribar a més de 700 autònoms, un 27%
més que els beneficiaris de l’edició
del 2014.
Tenint en compte la conjuntura
econòmica actual, les necessitats
d’assessorament i formació estratègica poden tenir lloc en qualsevol
moment de la vida laboral del treballador autònom, no només en la fase
de consolidació. Per aquest motiu, el
2015 (i també de cara al 2016) s’ha
ampliat el col·lectiu de persones
beneficiàries del programa a totes
les persones treballadores autònomes, sense cap limitació respecte a
l’antiguitat en el negoci.
Entre els beneficiaris també s’inclouen els autònoms que han fet fallida
en els seus negocis i que volen

iniciar una nova activitat laboral
mantenint-se en el mateix règim.
En aquests casos cal posar en valor
tots els coneixements adquirits en
l’experiència professional anterior, així com enfortir l’autoestima i
les capacitats personals d’aquests
treballadors per no vincular la fallida
del negoci amb un fracàs, sinó amb
la consecució d’uns aprenentatges
que permetran engegar una nova
experiència laboral amb més possibilitats d’èxit.
El col·legiat Ramón Andrés, del
sector dels serveis i autònom des de
l’any 2009, comenta sobre la seva
participació al programa Consolida’t, en l’edició de l’any 2014: “Hi
ha molt autònom que per falta de
coneixements o de formació no
porta un control adequat del negoci
i acaba tenint fracassos que hagués
pogut evitar o, com a mínim, preveure. Després d’aquesta formació,
els resultats del negoci milloren i et
sents més motivat per emprendre
nous reptes i transmetre als clients
un nou concepte del negoci”.

SERGI VILASÍS,
FORMADOR DEL COACB:
“A TRAVÉS D’AQUESTA
ASSESSORIA PRETENEM
QUE ELS PARTICIPANTS
PUGIN UN ESGLAÓ EN
LA SEVA CARRERA
PROFESSIONAL”

Així mateix, s’espera que participin en el programa els joves
inscrits a la Garantia Juvenil i que
hagin utilitzat els ajuts de fins a
9.080 euros per constituir-se com a
autònoms impulsats recentment.
El programa l’executen entitats collaboradores, que poden ser escoles
de negocis, universitats i escoles
universitàries o entitats vinculades
i Col·legis Professionals, com és el
cas del COACB. També ho poden
ser les associacions professionals
del treball autònom de Catalunya
de caràcter intersectorial inscrites
al registre d’associacions professionals del treball autònom a Catalunya del Departament d’Empresa
i Ocupació. “Cada any proposem
millores en el programa i el departament sempre es mostra molt
receptiu als nostres suggeriments”,
assegura Sergi Vilasís. En aquest
sentit, l’edició del 2016 de Consolida’t “incorporarà, per exemple,
una càpsula de màrqueting digital
a proposta del COACB”, apunta el
formador del Col·legi.

CONSOLIDA’T 2016
EL DIA 22 DE DESEMBRE, A LES
17H, se celebrarà al COACB una

sessió informativa sobre l’edició
2016 del programa
Consolida’t.
Inscripcions: serveis@coacb.com
o Tel. 93 231 94 12

MÉS DEL 55% DELS
AUTÒNOMS, AMB MÉS DE
5 ANYS D’ACTIVITAT
Amb el Consolida’t, emmarcat en
el programa Catalunya Emprèn,
la Generalitat vol contribuir a
l’enfortiment i creixement del
treball autònom tal com preveu
el Pla de Govern 2013-2016,
que té entre els seus objectius el
del foment del treball autònom,
l’emprenedoria i les petites
i mitjanes empreses com a
elements bàsics per a la creació
d’ocupació.
A Catalunya hi ha 545.251
persones afiliades al Règim
Especial de Treballadors
Autònoms, de les quals 320.201
són autònoms pròpiament dit, és a
dir, no s’hi inclouen els integrats en
societats mercantils, cooperatives
o altres entitats societàries
ni col·laboradors familiars. Per
antiguitat un 55,2% són autònoms
de 5 o més anys; un 9,8%, de 3
a 5 anys; un 18%, d’1 a 3 anys;
un 7,6%, de 6 a 11 mesos; i un
9,4%, de menys de 6 mesos. El
80,2% dels autònoms no tenen
assalariats.
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Preparat, llest…

Consolida’t!
EL COL·LEGIAT ARTEMI JAUMÀ EJARQUE VA PARTICIPAR EN L’EDICIÓ DE L’ANY 2014 DEL
PROGRAMA CONSOLIDA’T, MENTRE QUE EL COL·LEGIAT FRANCISCO JAVIER PÉREZ URROZ
ESTÀ ACTUALMENT CURSANT-NE L’EDICIÓ DEL 2105, QUE ES VA INICIAR EL PASSAT MES
DE SETEMBRE I FINALITZARÀ EL JUNY DEL 2016. HEM CONVERSAT AMB ELLS PER SABER
MÉS SOBRE AQUEST PROGRAMA IMPARTIT PEL COACB I QUE TINDRÀ UNA NOVA EDICIÓ
EN EL CURS 2016-2017.
Artemi Jaumà: Em calia una formació general en la gestió i administració
de la nostra activitat i, alhora, també
formació específica. El programa Consolida’t me la va proporcionar: et dóna
una visió completa de tots els àmbits
del negoci, està molt ben dissenyat i
tots els professors són professionals
experimentats en el contingut de cada
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mòdul del programa. Vaig tenir la sort
de poder participar-hi i per a mi ha
estat molt i molt útil.
Francisco Pérez: Cert, els professors
són molt bons. Jo sóc purament un
comercial i, en el moment de canvi que
estem vivint, veia la necessitat de reinventar-me, regenerar-me i aprendre
altres maneres de fer les coses. Vaig

venir al Consolida’t amb humilitat i
obert a descobrir què havia de canviar.
Aquí també he trobat companys de
classe que tenen una visió més àmplia
de com funcionen els diferents departaments d’una empresa. Això ha fet
encara més interessant la formació.
Artemi: La meva carrera professional
ha tingut sempre un perfil comercial

Francisco Pérez:
“Si ets permeable
i estàs disposat a
desaprendre coses per
tornar a aprendre’n,
amb el que t’aporten
en aquest curs no tens
per a nou mesos, tens
per a molts anys”

i tècnic. Això et marca molt a l’hora
d’establir-te com a autònom/emprenedor (empresaris individuals, que en
diuen avui en dia). Vull dir que tendim
a dedicar-nos principalment a aquelles tasques en les quals ens trobem
més còmodes, mentre que per desconeixement obviem o no donem tanta
importància a molts altres aspectes de
la gestió del negoci.
En el meu cas, el programa Consolida’t m’ha aportat coneixements en
l’àmbit de la gestió econòmica, fiscal
i financera, i m’ha fet revisar altres
conceptes del vessant comercial i del
màrqueting que sempre cal revisar
per millorar. La gestió del temps i, en
conjunt, prendre consciència de la
importància de fer les teves anàlisis
basant-te una informació vàlida i útil a

l’hora de prendre decisions ha estat
igualment molt interessant. I sobretot
hem après a prendre decisions i a executar-les, tornar a analitzar i corregir
si cal.
Francisco: Jo també destacaria el
nivell dels companys que participen
amb mi al programa. S’ha generat entre nosaltres una relació molt enriquidora de la qual també estic aprenent
molt. Els professors, per la seva part,
assessoren cadascú de nosaltres a
partir dels nostres casos concrets. El
repte és aplicar després, en el teu dia
a dia, tot allò que aprens.
Les xifres són aterridores: al cap de
cinc anys de començar el seu negoci,
més del 90% dels autònoms abandonen. A mi m’agrada molt el món
comercial i no vull que em passi el
mateix, per això em vaig dir que havia
de fer l’esforç d’entendre i aprendre
a gestionar altres àrees de l’empresa.
En aquest sentit el programa m’ha
proporcionat una sèrie de coneixements molt ben estructurats: si a
partir d’ara cometo una errada, com a
mínim hauria de poder saber on i per
què he fallat.
Artemi: Sí, perquè al Consolida’t
s’hi tracten tots els aspectes del
negoci que cal conèixer. De fet jo repetiria el programa, si em deixessin,
i això que vaig procurar aprofitar-lo
al màxim, ja que sempre en pots
treure més profit. Segur que amb el

Consolida’t també seria així. Però del
que es tracta ara és justament de què
siguem el que som: autònoms. Amb
el material rebut sempre pots rellegir
i aprofundir de nou en un contingut
concret. A més, a posteriori, els professors sempre estan localitzables i a
la teva disposició.
Francisco: A mi m’agrada molt
estudiar aspectes de la productivitat:
coses tan simples com que qualsevol
acció és pot convertir en un hàbit al
cap de 21 dies sense gairebé cap esforç, ja que passat aquest temps automatitzes qualsevol procés. En aquest
sentit, amb el programa Consolida’t

ARTEMI JAUMÀ
L’Artemi és agent comercial
col·legiat i representant d’empreses
alemanyes de productes tècnics
(productes químics, matèries
primeres, additius, especialitats
i productes transformats) per a
diferents sectors industrials del
mercat espanyol i portuguès.
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Artemi Jaumà: “Jo
repetiria si em deixessin,
i això que vaig procurar
aprofitar-lo al màxim,
ja que sempre en pots
treure més profit”
i el servei al que necessita cada
client. Per això cal escoltar, conèixer
i desenvolupar pel client la millor
recomanació.
Francisco: Exacte. I una altra cosa
més lligada a la productivitat i que
es fa poc: la fase de la revisió. Si la
fas correctament, analitzant la teva
part de responsabilitat, deixes de tenir por als errors, perquè a mida que
els vas arreglant estàs millorant. Si
sempre atribueixes els errors a factors externs serà difícil que avancis.
En les assessories individuals que
fem durant el programa es personalitza el teu cas i el formador de la
classe grupal passa a ser un tutor
que t’aconsella.
Artemi: Allà és com si li diguessis
al mestre: “Ajuda’m a aplicar allò
que hem après al meu cas particular”. En aquestes assessories el
formador t’acompanya en el teu
procés, gairebé com si estigués fent
mentoring. Jo com a autònom vaig
iniciar el meu projecte a principis del
2010; continuava una activitat que ja
desenvolupava per a tercers. O sigui
que el meu pla de negoci ja estava
en execució i creixia. Per tant, en
el meu cas el programa va resultar
exactament una eina per “consolidar” una evolució positiva.
També vull destacar la disponibilitat
dels formadors: no és fàcil quadrar
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les agendes de tanta gent durant
nou mesos i ells sempre han donat
moltes facilitats per trobar temps
per a tothom. És un detall important,
perquè nosaltres som autònoms i no
podem abandonar el nostre negoci
ni deixar de conciliar la feina amb la
família per dedicar-nos nou mesos
en exclusiva a una formació.
Francisco: El meu punt de partida per començar amb el programa
Consolida’t era veure quines coses
podia estar fent malament i aprendre
altres maneres de fer-les. En aquest
sentit, jo insistiria en la importància
de la sinergia que es crea entre els
companys del programa. Les seves
preguntes i la interacció a les classes
eren tan enriquidores com el temari
mateix. N’he après molt.
Artemi: És que la formació en
línia té l’avantatge que t’estalvia
els desplaçaments (en el meu cas
una hora de viatge cada vegada
que venia a classe), però per contra
no és tan enriquidora com el fet de
compartir espai amb companys que
tenen problemàtiques similars. A
més, que sigui presencial t’obliga
a fer-la, mentre que per a la lliçó en
línia sempre trobes una excusa per
posposar-la.
Francisco: Et motiva saber que et
trobaràs certs companys a classe que es prenen les coses molt
seriosament i t’aportaran molt.
Si ets permeable i estàs disposat
a desaprendre coses per tornar a
aprendre’n, amb el que t’aporta el
programa Consolida’t, no tens per
a nou mesos, tens per a molts anys.
He après coses sobre estratègia
que fins i tot estic aplicant a la
meva vida personal, com ara en la
comptabilitat, per exemple.
Artemi: De fet, per a un autònom
és molt difícil separar la vida personal de la professional. I és cert que,
com que sent autònom t’ocupes
de tots els aspectes del negoci, de
vegades et pots creure que saps de
tot només perquè te’n surts. El programa et fa obrir els ulls per veure
que realment hi ha moltes coses
que desconeixes. Puc dir que, com
a conseqüència directa de fer el
programa, vaig plantejar-me canvis
amb alguns proveïdors de serveis.

En Francisco és agent comercial
col·legiat. Actualment treballa
d’assessor comercial a l’empresa
de consultoria d’inspeccions
industrials ATISAE, així com de
mediador de la Xarxa Exclusiva de
DKV Assegurances. A més té al seu
càrrec diferents representacions
comercials.

FRANCISCO PÉREZ

he patit un gir, ja que allà et canvien
el teu rol de comercial pel de consultor: primer has de fer les preguntes i
després ja donaràs la informació de
què disposes. Això m’ha beneficiat
molt, ja que com qualsevol comercial
tenia tendència a fer-ho a l’inrevés.
Ara comences interpel·lant l’interlocutor, però no per una simple qüestió
d’estratègia, sinó perquè si no entens
la necessitat de l’altre potser li estàs
oferint el que no toca.
Artemi: …Cert!, hem après a
adaptar la presentació, el producte

En general, jo no canviaria res del
programa Consolida’t. Això sí,
estaria bé que alguna sessió es
pogués visualitzar d’alguna manera
a posteriori, ja que el fet de viatjar i
no poder deixar d’atendre el negoci
i el dia a dia de vegades feia difícil
l’assistència.
Potser sí que inclouria un mòdul
d’automotivació psicològica o suport
emocional, perquè els inicis d’un
autònom són molt difícils. Tens molta
pressió i sovint la suportes sol. Necessites automotivar-te i mantenir la
passió, la constància i la perseverança. I molt important, cada cop més,
seria un mòdul d’eines TIC, d’eines
informàtiques i món digital, que són
fonamentals avui en dia i cada cop
més a futur.
Francisco: El programa Consolida’t
l’haurien de fer tots els autònoms. A
alguns no els agradaria la conclusió a
la qual arribarien: que han de plegar
perquè potser el negoci, tal com el
tenen plantejat, no és viable. Però la
bona notícia és que el programa et
permet alhora reinventar-te.

entorn management
LA LUDIFICACIÓ DEL TREBALL

Gamificació:
jugar en entorns
no lúdics

LA DIGITALITZACIÓ DE LA SOCIETAT I EL CREIXEMENT EXPONENCIAL DE L’ÚS DE VIDEOJOCS
HA DESPERTAT EN ELS DARRERS ANYS L’INTERÈS TANT D’EMPRESARIS COM D’EXPERTS EN
COMUNICACIÓ, RECURSOS HUMANS, PSICOLOGIA O EDUCACIÓ PER APLICAR MECÀNIQUES
DE JOC EN ENTORNS NO LÚDICS. ELS EXPERTS ASSEGUREN QUE ES TRACTA D’UNA
ESTRATÈGIA NOVA I PODEROSA PER INFLUIR I MOTIVAR.

La gamificació (gamification en
anglès) o la ludificació és l’ús de
mecàniques de joc en entorns i aplicacions no lúdiques amb la finalitat
de potenciar la motivació, la concentració, l’esforç, la fidelització i altres
valors positius comuns a tots els jocs.
El terme va ser encunyat el 2003 pel
britànic Nick Pelling quan es va adonar del potencial de l’ús dels videojocs
en els negocis o en la formació de professionals i, segons l’Associació Nacional de Gamificació & Màrqueting
Digital, que organitza el Gamification
Spain Meetup amb trobades per tota
la geografia espanyola, es tracta d’una
estratègia nova i poderosa per influir i
motivar grups de persones.
Pensem-hi, cada dia milions de
persones juguen al Candy Crush,
World of Warcraft, Farmville, Scrabble, etc. Doncs bé, darrere d’aquests
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jocs hi ha una intensa tasca d’R+D i
estudis sobre la psicologia humana
i les nostres pulsions i motivacions.
Aquesta reflexió és la que va portar
el professor Kevin Werbach, de la
Whaton Business School, coautor del
llibre For the win, a crear en aquesta
escola de negocis el primer curs de
gamificació i parlar de com el game
thinking (abordar els problemes com
ho faria un dissenyador de jocs) pot
motivar i crear experiències atractives
que poden transformar un negoci.
Aquesta tendència no és estrictament
nova. Però és ara, amb el creixement
exponencial que estan tenint els videojocs (i la indústria relacionada) i la
proliferació d’entorns digitals com el
comerç electrònic i el màrqueting digital, que les empreses estan començant a adonar-se del poder de la gamificació per millorar el compromís del

client, fidelitzar i incentivar els empleats i els socis, així com per obtenir
alts rendiments. En el cas concret del
màrqueting i el món empresarial, la
gamificació busca l’engagement amb
els clients proporcionant-los experiències positives que els facin consumir
més i els fidelitzi.
CASOS D’ÈXIT
Però, ho puc aplicar a la meva empresa si no sé res de videojocs ni de
programació? Bé, òbviament s’ha de
buscar algú que sí en sàpiga (tot i que
a Internet es poden trobar aplicacions
gratuïtes per descodificar els jocs fins a
la mínima expressió per poder després
aplicar-la a l’empresa). Amb tot, moltes
vegades no es tracta de dissenyar cap
joc, sinó senzillament d’identificar en
qualsevol entorn de feina o activitat
aquelles tasques susceptibles de ser
convertides en un joc.

accions que generalment requereixen
un esforç de la voluntat.
La gamificació del treball pot augmentar la motivació i la productivitat
Veiem un exemple a través de la companyia especialitzada en gamificació
Wonnova (www.wonnova.com), que
va implantar un procés de gamificació
a Correus. Segons explica José Ángel
Cano, CEO de Wonnova, Correus
pretenia renovar la seva pàgina web,
però prèviament volia revisar tots els
continguts per habilitar novament
només aquelles pàgines útils. Correus
va calcular que trigaria quatre mesos
a revisar tots els continguts i això
suposaria un cost molt alt. Wonnova
va proposar com a solució implicar els
empleats i confiar-hi perquè fossin ells
qui s’encarreguessin d’aquesta tasca.
“En un campanya que va durar tan
sols 13 dies –assegura Cano–, els més
de 1.700 treballadors que es van unir
a l’aventura van aconseguir revisar
16.000 de les 25.000 pàgines que
componien l’antiga web de Correus,
i van enviar més de 50.000 propostes
de millora i estalviar a la companyia
un 70% de costos”. Per aconseguir-ho,
Wonnova va desenvolupar un lloc web
on els participants accedien per reportar totes les millores que detectaven i
apareixien en un rànquing en funció
del nombre de reports que realitzaven.
Cada treballador anava rebent punts
per assiduïtat, per informar-se de les
regles del joc, per enviar reports i per
proposar un gran volum de millores.
En acabar l’experiència, aquests
punts van ser canviats per premis.
La conclusió és que una correcta
implementació d’estratègies de gamificació permet passar de la mera connectivitat a l’engagement (o compromís), aconseguint que pràcticament
qualsevol col·lectiu o individu participi de manera dinàmica i proactiva en

• Webs: l’ús de mecàniques de joc
permet augmentar la fidelització de
les visites a un web. El programa
de fidelització de Ligeresa (www.
clubligeresa.es), per exemple, es

LES EMPRESES ESTAN COMENÇANT A ADONAR-SE
DEL PODER DE LA GAMIFICACIÓ PER MILLORAR EL
COMPROMÍS DEL CLIENT, FIDELITZAR I INCENTIVAR
ELS EMPLEATS I ELS SOCIS
d’empleats, socis i clients i permet
trobar idees innovadores sobre qualsevol tema de manera efectiva i alhora
divertida:
• Comerç: la competició de les subhastes o els programes de fidelització poden ser jocs. Les estratègies
i la compra social fan més atractiva
l’adquisició.
• Màrqueting: pot canviar el comportament del consumidor mitjançant
pràctiques lúdiques amb programes
de fidelització i advergaming.

renova incorporant mecàniques de
joc individuals i col·lectives per a la
creació de la comunitat de la marca.
• Vendes: l’especialista en gamificació Sergio Jiménez també
esmenta al seu lloc web Game
Marketing (www.gamkt.com) el
web i l’app creats per Bunchball
(www.bunchball.com) per introduir
mecàniques de joc en forces de
venda per tal de fer del CRM i els
processos comercials d’una organització una activitat emocionant i
divertida.

• Mòbil: els consumidors poden participar fàcilment en les promocions
amb codis QR, check-in i SMS, obtenir recompenses i compartir-ho.
L’empresa Belros (www.belros.com),
per exemple, fa campanyes de màrqueting amb jocs per a dispositius
mòbils que permeten als usuaris
aconseguir punts i anar superant
nivells per poder canviar-los per
premis reals a les seves botigues.

LECTURA RECOMANADA ‘GAMIFICACIÓN EN LA EMPRESA’
El consultor i formador Juan Valera, presumeix d’haver escrit el primer llibre en espanyol
especialitzat en gamificació interna: “És a dir, en el seu ús dins de l’organització, de
cara a estimular el compromís dels professionals amb la seva empresa. Una manera
d’enriquir l’experiència del professional fent-la més atractiva i divertida”. Un llibre
“gamificat” en què, a més de llegir, pots interactuar amb el teu smartphone i es dóna
accés a vídeos, xarxes socials, aplicacions... Una experiència diferent.
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L’APLICACIÓ DELS AGENTS COMERCIALS

COACBApp

L’APLICACIÓ DEL COACB PERMET ALS COL·LEGIATS FER RESERVES EN LÍNIA DE DESPATXOS PROFESSIONALS, SOL·LICITAR DIA
I HORA PER A LES ASSESSORIES, VEURE L’AGENDA D’ACTES DEL
COL·LEGI, CONSULTAR OFERTES DE FEINA O ESTAR AL DIA DE
LES NOTÍCIES DE LA PROFESSIÓ, ENTRE D’ALTRES.

estiguin connectats amb el Col·legi i
puguin fer gestions en línia, ràpides
i senzilles, només amb un clic. Els
col·legiats poden reservar dia i hora
per a qualsevol assessoria del COACB,
per tenir un despatx professional
gratuït a Barcelona, Fira, Col·legis
d’Espanya o principals ciutats europees; llegir les darreres notícies i
publicacions del col·lectiu (com ara
la revista Comerç & Gestió), comprar

El COACB disposa d’una aplicació
gratuïta per a mòbils i tauletes que
posa a l’abast dels agents comercials
col·legiats tots els serveis professionals que ofereix l’entitat i els permet
fer consultes o tràmits còmodament
des dels seus dispositius mòbils.
L’app del COACB és una aposta
ferma de l’adaptació del Col·legi a les
noves tecnologies, una eina informàtica pensada perquè els usuaris

Més de

agents
comercials
ja se l’han
descarregat

bitllets d’avió o reservar hotels amb
descompte, restaurants, comprar
productes informàtics, descomptes en
carburants i aparcaments, conèixer
i sol·licitar més informació de nous
serveis professionals, veure les ofertes
de feina del seu sector o consultar
l’agenda d’actes dels propers mesos.
Més de 600 agents comercials ja se
l’han descarregat.

DESCARREGA’T L’APP

MÉS ‘APPS’

DES DE L’APLICACIÓ TAMBÉ ES POT ACCEDIR
AL PERFIL QUE TÉ EL COACB A LES XARXES
SOCIALS TWITTER I LINKEDIN.

ORDERSCE

HELLOSIGN

SHOPIFY POS

Gestió comercial per a força de
vendes amb iPad o iPad mini. Per
mostrar el teu catàleg, gestionar
la teva agenda de visites,
prendre comandes i integrar
automàticament en l’ERP de la
teva empresa. Quins productes
consumeix el meu client i
amb quina freqüència? A quin
preu acostumo a vendre? Tinc
descomptes? OrdersCE t’ofereix
una proposta de comanda.
Gratuïta.
IOS.

Necessites signar un
document però no vols
imprimir-lo per després signarlo i a continuació escanejar-lo
i enviar-lo en un correu de
tornada?
Amb HelloSign podràs
importar qualsevol arxiu PDF
a partir d’un correu electrònic,
per així enviar-lo; tot en una
sola acció.
Gratuïta.
IOS i Android.

Acceptar pagaments i dirigir
una botiga en línia i física
juntes no ha de ser una molèstia. Shopify POS s’integra
perfectament amb la botiga en
línia perquè els teus productes,
comandes i clients estiguin
sincronitzats.
Aconsegueix un back-end amb
informes complets i integració amb tot el hardware que
necessitis.
Gratuïta.
IOS i Android.
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en 6 punts entorn
COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Liderar

l’equip de vendes
MERCATS GLOBALS, CONTEXT INTERCULTURAL, NOVES TECNOLOGIES… EL MÓN CANVIA A
UNA VELOCITAT DE VERTIGEN, I QUI NO VULGUI QUEDAR-SE ENRERE NO TÉ MÉS REMEI QUE
ACTUALITZAR NO NOMÉS ELS SEUS CONEIXEMENTS, SINÓ TAMBÉ LES SEVES COMPETÈNCIES.
AQUESTES SÓN ALGUNES DE LES QUE HAURIA DE TENIR EL LÍDER D’UN EQUIP DE VENDES.

01
02
03
04
05
06

LIDERAR, NO MANAR

Com defensa Jorge Cuervo, agent comercial col·legiat al COACB, al seu llibre Mejor liderar que mandar,
manar serveix perquè la gent faci el que tu vols. En canvi, liderar té més a veure amb motivar: afavorir
que la gent vulgui fer allò que ja fa, i que ho vulgui fer de la millor manera possible. Aquest lideratge és
exemplar: el líder d’un equip de vendes s’ha d’automotivar i donar exemple.

MULTITASCA

El marc professional en què es mouen els agents comercials està en canvi constant i això també els
obliga a canviar el seu perfil professional. El lideratge d’un equip de vendes ja no es demostra només
pel nombre de comandes, sinó també pel control sobre tot un seguit de serveis addicionals: gestió
d’impagats, elaboració i preparació de presentacions per a potencials clients, seguiment i control de
mercats, gestionar l’assistència a fires professionals del seu sector, etc.

PERSEVERANT, PERÒ FLEXIBLE

Tota resistència al canvi és una batalla perduda. Un agent comercial ha d’anar superant obstacles en
el seu dia a dia que, de vegades, impliquen canvis constants de paradigma. Perseverant, sí; flexible,
també. Això porta implícita una altra qualitat de qualsevol bon líder: la versatilitat. I és que moltes
vegades, quan tenim una idea o fins i tot un producte, creiem que ja tenim un negoci, i la realitat és
molt més crua.

ACTITUD

Un líder comercial ha de vendre actitud. A igualtat de coneixements i experiències (fins i tot quan
els productes que venem són similars als de la competència), què ens pot diferenciar? La capacitat
per vendre aquests coneixements, l’experiència i el producte. O el que és el mateix: la capacitat per
vendre’t a tu mateix. Això és el que marcarà la diferència, també davant del teu equip.

COMPETÈNCIA EMOCIONAL

Competència emocional és la capacitat per gestionar les pròpies emocions. El concepte remet a allò
que en el seu dia va popularitzar Daniel Goleman al llibre Intel·ligència emocional. La falta d’empatia
del líder d’un equip, la intolerància, la inflexibilitat, no tenir sentit de l’humor o la falta de consciència
sobre els propis sentiments jugaran en contra seu.

LÍDER TECNOLÒGIC

El líder d’un equip de vendes no pot ignorar el potencial de les noves tecnologies ni els nous canals
de comunicació i venda. Hi ha força contradiccions, per exemple, entre el potencial que els experts
atribueixen a les xarxes socials i l’ús real que en fan les empreses. Moltes no han fet cap canvi en els
seus processos arran de l’eclosió de les xarxes socials, però aquestes han vingut per quedar-se i un
líder competent no pot ignorar-les.
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inCoRPoRAR Més Dones A L’eMPResA és un bon neGoCi

Lideratge femení
i rendiment empresarial
HO DIU EL BANC MUNDIAL: INCORPORAR MÉS DONES A LES EMPRESES NO
NOMÉS ÉS UN ACTE DE JUSTÍCIA SOCIAL, SINÓ QUE LES COMPANYIES QUE HO
FAN MILLOREN LA SEVA PRODUCTIVITAT, S’ADAPTEN MILLOR ALS CANVIS I TENEN
UNA FORÇA LABORAL MÉS ESTABLE. A MÉS, UN NOU ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ
INTERNACIONAL DEL TREBALL (OIT) MOSTRA EL SALUDABLE VINCLE ENTRE EL
LIDERATGE FEMENÍ I EL RENDIMENT EMPRESARIAL.
segons l’organització internacional
del Treball (La dona a la gestió empresarial: cobrant impuls, del 2015), les
dones representen menys del cinc per
cent dels directors executius de les
grans corporacions globals (les dones
propietàries d’empreses es concentren principalment en microempreses
i empreses petites): “i com més alta
és l’escala corporativa i més gran és
l’organització, assegura l’informe,
menys dones hi ha. el ‘sostre de vidre’
segueix intacte. Les dones estan tenint èxit com a administradores d’alt
nivell i com a gerents de relacions
públiques i de recursos humans. Però
les ‘parets de vidre’ els impedeixen
assolir posicions estratègiques de
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gestió que condueixin a nivells superiors. Les empreses perden així els
beneficis que les dones poden aportar
als seus negocis”.

• Multitasca: la capacitat de fer diverses tasques és inherent a les dones, ja
que compten amb gran habilitat per
fer diverses coses alhora.

i quins són aquests beneficis? Doncs
des de l’escola espanyola de coaching
Tisoc Corporate afirmen que aquestes són les competències que donen
avantatge a les dones dins de les
empreses:

• Resolució de conflictes: les dones
posseeixen sovint la capacitat de
resoldre els conflictes parlant, que és
fonamental en una organització com a
model de comunicació veraç. L’home
és més procliu a resoldre els conflictes
des del silenci, i això comporta que el
problema s’enquisti i creixi.

• Més empatia: les dones donen més
importància a les seves relacions i per
això tenen la capacitat d’entendre i
posar-se en el lloc de l’altre. Aquesta
qualitat contribueix a millorar el clima
laboral.

• Competències emocionals: citant a
l’autor d’Intel·ligència emocional, el
psicòleg nord-americà Daniel Goleman, Tisoc esmenta les cinc com-

DONES AGENTS COMERCIALS
Els estudis de mercat diuen que fins a un 80% de les
decisions de compra als països desenvolupats les prenen
les dones. Tenint en compte aquesta dada, es fa difícil
pensar que una empresa que només té homes en la
direcció pugui identificar quins són els productes adequats
per a un mercat si la majoria de les persones que escolliran
o no aquell producte són dones. Paradoxalment, entre el
col·lectiu dels agents comercials les dones són una minoria.
En el cas del COACB representen aproximadament un 13%
dels col·legiats.
Recentment, també ho exposava Lourdes Morales,
col·legiada del COAC-València i membre de l’Associació
de Empresàries i Professionals de València (EVAP), en
el butlletí informatiu del Col·legi d’Agents Comercials de
València: “En el nostre col·lectiu –els agents comercials–,
les dones (...) no arribem ni al 10% de professionals que
exercim la nostra activitat i som col·legiades. És interessant
conèixer els sectors on nosaltres tenim un percentatge
més alt de col·legiades. Les nostres fonts actuals detallen
un millor posicionament en sectors com l’alimentació, la

petències en què les dones superen
els homes: escolta, empatia, treball
en equip, resolució de conflictes i
feedback.
• Diversitat = creativitat: els ambients
de treball mixtos creen entorns més
creatius i un millor ambient de treball.
“La diversitat és una qualitat clau
per a les organitzacions del futur”,
conclou l’estudi.
• Participatives: les dones solen tenir
l’habilitat d’unir a les persones, una
competència que afavoreix la creació
d’equips i fomenta la participació.
• Treball en equip: els homes tendeixen més a lluitar per mantenir i aconseguir quotes de poder o per accedir
a certs càrrecs. en canvi, les dones
destaquen per promoure entorns de
treball en equip, compartint espai i
tasques.
EMPRESES COTITZADES
segons dades recollides per l’oiT,
només el 2,8% de les empreses de la
unió europea que cotitzen en borsa
tenen una dona ocupant el càrrec de
directora general. el percentatge puja
fins a un minso 4,8% si parlem de les
empreses que figuren al US Fortune

roba, els regals, l’esport/oci, la farmàcia i la prestació de
serveis, i empatem en percentatge amb els col·legiats en
àrees tan importants per a l’economia espanyola com la
indústria (18%) i els materials de construcció (6%). No
podem passar per alt que tant la banca com la construcció
són dels sectors que més compleixen en relació a la
participació de dones en consells i nosaltres estem venent
aquests serveis posicionant-nos amb percentatges iguals o
superiors als homes”.
“Som moltes les dones que som comercials i, avui en dia,
la paraula comercial és sinònim de formació contínua,
compromís amb el servei al client, contribuir al guanyarguanyar... Una persona ha d’estar en una posició o càrrec
en funció del que val i del que fa, no només per llei (Llei
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva
de dones i homes, que en l’article 75 detalla com ha de ser
la participació de les dones en els Consells d’Administració
de les societats mercantils), però sí que és veritat que
tenim l’obligació d’explicar què fem perquè es vegin
resultats”.

500, mentre que al conjunt de l’oCDe
tampoc s’arriba al 5%.
el Catalyst inc. Knowldge Center, per
la seva banda, en el seu estudi Quick

el lloc 57 (amb un 30%). Curiosament,
el país on hi ha més dones directores
és Jamaica, amb gairebé un 60%. els
estats units, per exemple, ocupen el
quinzè lloc, amb un 42,7%, mentre

Les Dones suPeRen eLs hoMes en CoMPeTènCies
CoM ARA esCoLTA, eMPATiA, TRebALL en equiP,
ResoLuCió De ConFLiCTes i ‘FeeDbACK’
take: Women on Boards (publicat l’any
2014) sobre el percentatge de dones
que integraven les juntes directives
en els últims anys en 44 països, mostra que en aquest període de temps
només en quatre països (Finlàndia,
suècia, noruega i el Regne unit) les
dones representaven més del 20%
dels membres de les juntes; en 13 països, entre el 10 i el 20%; en 14 països,
entre el 5 i el 10%; i en 13, menys del
5%. en aquest cas, espanya estaria en
el grup de països on les dones directives només són entre el 5 i el 10%.
segons la base de dades estadístiques de l’oiT sobre ocupació (juny de
2014), espanya tampoc surt gaire ben
parada pel que fa al percentatge de
dones respecte del total de directors.
Així, en un rànquing elaborat amb
dades de 126 països, espanya ocupa

que el primer país europeu en el rànquing és Letònia, amb un 45,7%.
si parlem de les empreses de l’ibex 35,
el resultat és encara pitjor. La setena
edició (2015) de l’estudi Present i futur
de les dones als Consells d’Administració de l’Ibex 35, realitzat per Add
Talentia, que té una divisió d’estudis
i un observatori permanent sobre la
presència femenina als consells, posa
de manifest que onze de les empreses
que formen part del selectiu espanyol
(el 31,4% del total) tenen un 10% o
menys de talent femení en els seus
Consells d’Administració. L’estudi diu
que la presència de les dones als consells de l’ibex és del 17,34%, enfront
del 20,2% de la mitjana dels 28 països
de la unió europea.
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Perfil

de l’agent
col·legiat
al COACB

El COACB és l’entitat que agrupa milers d’agents comercials col·legiats, gairebé el 90% dels quals són professionals autònoms que treballen per a diferents sectors. El
perfil que més predomina de comercial col·legiat és el del
professional de sexe masculí i amb edat entre els 40 i 60
anys; tot i que cada cop més hi ha més joves menors de
35 anys que es volen dedicar a les vendes.

98%

HOME

NACIONALITAT
ESPANYOLA

73%

AMB
RESIDÈNCIA
A BARCELONA

80%

87%
AMB EDAT
ENTRE ELS
40 I ELS 60

69%
SECTOR
PREDOMINANT:
ARTICLES PER
A LA LLAR I
OCI

ACOSTUMAT
A VIATJAR

AUTÒNOMS

22%
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81%

l’opinió

firmes

La internacionalització
de les empreses catalanes
CATALUNYA ÉS UN PAÍS OBERT AL MÓN, COM LES ACTUALS XIFRES DEMOSTREN, I LA
INTERNACIONALITZACIÓ DE LES NOSTRES EMPRESES ESTÀ SENT LA PEDRA ANGULAR PER
SORTIR DE LA CRISI, A PART D’ENFORTIR-LES I FER-LES MÉS SOSTENIBLES EN EL TEMPS. TOT
PLEGAT FARÀ QUE NECESSITIN ASSESSORAMENT ESPECIALITZAT PER PORTAR A BON TERME
ELS PROJECTES AMB PROJECCIÓ INTERNACIONAL.

Catalunya és un país obert al món. Ho
demostren les xifres de l’any 2014: amb
un rècord d’exportacions de més de
60.000 milions d’euros, xifra que representa més del 25% del total de l’Estat
espanyol; 47.586 empreses exportadores, que representen un 32,2% de les
empreses exportadores de l’Estat; i,
finalment, 15.946 empreses exportadores regulars, que representen el 34,8%
de les de tot l’Estat.
I Catalunya és un país de pimes. Un
99,8% de les empreses catalanes ho són
i la majoria encara no estan implantades als mercats internacionals. Per tant,
encara queda molta feina per fer.
Les necessitats de les empreses que
volen iniciar-se en la internacionalització són molt clares: què, on i com.
Què puc exportar? On ho puc exportar? Com ho puc fer?

col·laboració entre els agents, així
com l’orientació dels serveis a les
necessitats concretes de les empreses catalanes.
Precisament, el Col·legi d’Agents
Comercials s’ha acreditat com a agent
de suport a la internacionalització en
la categoria d’entitat d’assessorament
especialitzada en processos d’internacionalització. Aquest fet permet al Col·legi
gestionar el programa de Cupons a la
Internacionalització, que és un ajut per
a aquelles empreses que volen iniciar la
seva internacionalització i necessiten
contractar serveis com la realització
d’un pla de promoció internacional, el
disseny d’un nou web per als mercats
internacionals, la subcontractació d’un
export manager, l’assessorament per al
registre de marca fora del nostre país i
l’acompanyament a fires internacionals.

RAMON CAMÍ
Gerent Àrea d’Entitats
d’Internacionalització d’ACCIÓ
Generalitat de Catalunya

ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de
Catalunya, ha estat apostant des dels
seus inicis pel foment de la internacionalització de les empreses catalanes i
disposa de diversos serveis orientats a
respondre les seves inquietuds.
CUPONS A LA
INTERNACIONALITZACIÓ
En aquest sentit, ACCIÓ ha iniciat
un procés d’ordenació i acreditació
d’entitats empresarials i empreses
de serveis catalanes de suport a la
internacionalització. Té com a objectiu millorar l’eficiència i la qualitat
dels serveis a les empreses del nostre
país i permetrà la coordinació i la

EL COACB S’HA ACREDITAT COM A AGENT DE
SUPORT A LA INTERNACIONALITZACIÓ EN LA
CATEGORIA D’ENTITAT D’ASSESSORAMENT
ESPECIALITZADA EN PROCESSOS
D’INTERNACIONALITZACIÓ
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DIRECTOR GENERAL
COMERCIAL DE
DANONE ESPANYA I
PRESIDENT D’AGUAS
FONT VELLA Y
LANJARÓN
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Jordi

Miró

DANONE ÉS UNA MARCA GLOBAL PRESENT EN MÉS DE 140 PAÏSOS ARREU DEL MÓN. DES
DE LA SEVA CREACIÓ A BARCELONA, L’ANY 1919, QUAN ELS IOGURTS ES VAN COMENÇAR
A VENDRE A LES FARMÀCIES, LA QUALITAT DELS SEUS PRODUCTES I LA SEVA PROXIMITAT
AMB ELS CONSUMIDORS
ORS HAN CONVERTIT DANONE EN UNA MARCA QUE, COM EXPLICA
EL SEU DIRECTOR GENERAL COMERCIAL, JORDI MIRÓ, MOLTES LLARS
CONSIDEREN GAIREBÉ COM UN MEMBRE MÉS DE LA FAMÍLIA.

“A moltes llars ens consideren com
un membre més de la família”
Compta amb una àmplia experiència com a director comercial
en diferents empreses, fins que
l’any 2008 aterra al grup Danone.
Quins van ser els primers reptes
en una multinacional agroalimentària com aquesta?
El principal repte de Danone és
tornar a créixer, consolidar aquelles
coses que fem bé però també provar coses noves i innovar cada dia.
Tractem de seguir la filosofia que
l’important d’equivocar-se és entendre bé el perquè dels nostres errors
i rectificar a temps. No obstant això,
estem satisfets, perquè el 2014 es
van introduir noves propostes de
valor per al consumidor que han fet
que pugem un punt en participació
de mercat.
Com s’estructura l’àrea comercial
del grup? Compten amb equips
de venda formats per agents comercials?
Som un equip de 250 persones organitzades en diferents àrees: trade
marketing, que treballa directament

les estratègies de les marques; un
equip de desenvolupament comercial que desenvolupa la categoria;
d’altra banda, hi ha els equips de
iogurteries, terreny i professional,
que treballen cadascun dels canals
(horeca, punt de venda, distribució, canal modern i client final). I
a més hi ha els key accounts, que

Estem tant en la gran distribució
com en els canals de proximitat i
de fora de la llar. La manera d’arribar-hi és diversa. Utilitzem la capillaritat dels nostres distribuïdors
locals, que és una de les nostres
fortaleses, i a més utilitzem les plataformes logístiques dels nostres
clients i, fins i tot, distribuïdors

“EL PRINCIPAL REPTE DE DANONE ÉS TORNAR A
CRÉIXER, CONSOLIDAR AQUELLES COSES QUE FEM BÉ
PERÒ TAMBÉ INNOVAR CADA DIA”
s’encarreguen de la negociació amb
els clients, i els gestors de xarxa
de distribuïdors, que tenen la responsabilitat de gestionar la xarxa
capil·lar.
Els seus productes són multicanal, és a dir, arriben al consumidor mitjançant diferents canals
de distribució. Amb quants distribuïdors treballen a escala nacional i de quina manera ho fan per
a cadascun d’ells?

especialitzats, focalitzats en la part
d’hostaleria.
Des dels seus inicis, Danone ha
sabut lligar alimentació i salut a
totes les etapes de la vida de la
persona. Es pot dir que aquesta
és la seva característica diferencial respecte a les altres marques del mercat?
Efectivament, la missió de la nostra
companyia és aportar salut al nombre més gran possible de persones i

ADN PERSONAL:
Títol d’un llibre
recomanable:
L’Ombra del vent,
de Carlos Ruiz
Zafón

Es defineix a
vostè mateix
com una
persona...
Normal

La seva gran
virtut és...
Intento escoltar

Un defecte...
La impaciència
Aficionat a... El
golf, el cinema i a
passejar

Un somni
per complir
o un viatge
pendent... Els
fiords
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aquest ha estat un traç distintiu de
la nostra empresa des de la seva creació, l’any 1919, quan els iogurts es
començaven a vendre a les farmàcies.
A més, la qualitat, la recerca i el desenvolupament que acompanya cadascun dels nostres productes ens fa ser
excel·lents tant en el nostre producte
final com en els nostres processos.
Entusiasme, obertura, humanisme i proximitat són els valors
que defineixen Danone. Com es
fa per vendre tot això?
El nostre objectiu és assegurar l’accessibilitat de tots els nostres productes en qualsevol lloc i moment de
consum. I ho fem amb entusiasme i
sinceritat. Som una marca que parla
de manera directa i propera al consumidor i sabem que a moltes llars ens
consideren gairebé com un membre
més de la família. Aquests valors, a
més a més, formen part de la nostra
manera d’operar entre tots el que
formem part de la companyia.

Actualment estan presents en
més de 140 països arreu del món.
Compten amb un pla d’expansió
comercial per als pròxims anys?
L’estratègia de Danone és entendre
bé les necessitats dels nostres clients
i consumidors arreu del món. Cada acció que fem ha de ser interessant per
a ells, a més de ser-ho per a nosaltres.
D’altra banda, és fonamental entendre

trobàvem als orígens de Danone,
quan l’any 1919 creava el seu
primer iogurt. En aquest cas, ven
més la tradició que la innovació?
El iogurt és una part clau de l’activitat
de la nostra empresa, és clar, però no
per això descuidem la resta del negoci. Som el número 2 del món en aigües
minerals i nutrició infantil, i també
líders a Europa en nutrició mèdica.

“EL NOSTRE OBJECTIU ÉS ASSEGURAR L’ACCESSIBILITAT
DE TOTS ELS NOSTRES PRODUCTES EN QUALSEVOL
LLOC I MOMENT DE CONSUM”
les tendències de consum, així com
innovar encara que acabis cometent
errors. Per tant, estem sempre seleccionant aquestes oportunitats de forma
constant als diferents països.
L’activitat de productes lactis
frescos genera el 52% de la facturació total, segons dades de l’any
2014. Aquests productes ja els

Quin és el producte Danone més
venut a Espanya en el darrer
any?
Activia és la nostra primera marca,
seguida dels nostres iogurts bàsics i
Actimel. Aquest any també estem molt
satisfets amb la innovació, que està en
el nostre ADN, i que ens ha portat bones notícies, per exemple amb Actimel
Provital, els Danet de noous sabors,
Activia Fruit Fusion i Oikos.
Dins del grup, vostè és també
president d’Aguas Font Vella y
Lanjarón. Durant el 2014, aquesta
àrea de negoci ha augmentat un
11% en facturació. Cap a on s’encaminen?
L’estratègia d’Aguas Font Vella y Lanjarón se centra és seguir sent líders
del mercat i fer créixer la categoria
d’aigua mineral natural. A més, innovem en productes que ajuden a augmentar la hidratació infantil com Font
Vella Kids i en begudes amb sabors
com Font Vella Levité, una beguda
composta d’aigua mineral natural i
sucs naturals. Aquesta última categoria encara té un llarg camí per recórrer
a Espanya.
La cocreació és part de l’ADN de
Danone. Quins són els reptes i
les innovacions futures quant a
formats, gustos, etc.?
Un dels grans reptes que tenim a escala mundial és treballar en la formulació dels nostres productes per tal de
respondre als reptes nutricionals de
l’actualitat. En aquest sentit, la reduc-
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ció del sucre és, per exemple, un dels
eixos en els quals s’està treballant.
En què canvien els hàbits de consums d’uns països a d’altres pel
que fa al consum d’aigua?
En les aigües minerals naturals amb
sabors, hi ha països, sobretot a l’Amèrica Llatina, que tenen un mercat molt
desenvolupat. Per això a Espanya hi
ha molt mercat per desenvolupar, ja
que en el nostre cas amb Font Vella
Levité s’uneixen els beneficis de l’aigua mineral natural amb els sucs de
diferents sabors.
Danone sempre posa atenció als
seus consumidors de forma molt
propera, però com es fa per recuperar la confiança del consumidor
després d’una crisi econòmica o
mediàtica?
Crec que mai no hem perdut la confiança, tot i que és veritat que el consumi-

dor ha canviat i exigeix cada cop més
de les marques i les empreses. Nosaltres
hem continuat innovant, treballant i
comunicant, malgrat la crisi. Fa més de
90 anys que ho fem i treballem cada dia
per conservar la confiança dels consumidors que ens escullen.
I ja per acabar, el Col·legi Oficial
d’Agents Comercials de Barcelona compta amb milers de collegiats; molts d’ells es dediquen
al sector de l’alimentació. Quin
consell els hi donaria per tenir
èxit comercial?
Escoltar els consumidors i els clients.
Entendre bé les seves necessitats és
fonamental, ja que el que fem ha de ser
interessant per a ells si volem que sigui
un èxit. Per una altra banda, hem de
conèixer les tendències i en alguns moments assumir alguns riscos encara que
de vegades això comporti equivocar-se.
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NOU NEXUS DE GOOGLE
El sensor d’empremtes dactilars aporta un plus de
seguretat a aquest Nexus. Funciona amb Android Pay
i incorpora giroscopi 3D, acceleròmetre i baròmetre. La
pantalla de 5,7 polzades d’alta resolució (2.560x1.440
píxels) ha estat ideada per veure pel·lícules, programes
de televisió i per jugar al telèfon sense perdre’s cap
detall. Incorpora una càmera posterior més ràpida de 12,3
megapíxels i un sensor davanter de 8 megapíxels.

WWW.STORE.GOOGLE.COM

DIGITALITZA LES TEVES
NOTES
Wacom Bamboo Spark permet digitalitzar les
notes, esbossos i dibuixos que fem mitjançant
l’ús d’un bolígraf, una funda i una aplicació
disponible tant per a iOS com per a Android.
Un cop connectis el dispositiu, les teves
notes se sincronitzaran automàticament
amb l’aplicació Bamboo Spark i el servei
Wacom Cloud, des d’on podràs compartirles com a JPG o PDF amb altres serveis
d’emmagatzematge com Evernote o Dropbox.

WWW.MEDITRENDS.ES

ADAPTADOR AMB FUNCIÓ
‘ROUTER’
Kingston MobileLite G2 és un petit dispositiu que fa
de pont entre el terminal mòbil i els diferents mitjans
d’emmagatzematge extern que vulguis utilitzar: memòries
USB, discs durs externs i targetes microSD. Tindràs disponibles
tots els arxius que guardis a l’smartphone, tauleta i fins i tot al
teu ordinador portàtil o de sobretaula. Gràcies a la connectivitat
WiFi 802.11g/n apareixerà tot el contingut de la teva memòria
USB o SD a la pantalla del teu telèfon o tauleta.

WWW.KINGSTON.COM
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CARREGADOR SOLAR DE
MÒBIL I MP3 RESISTENT A
L’AIGUA
Funda compacta amb cremallera i de petites
dimensions (4x12,5x8,5 cm) que inclou un carregador
solar resistent a l’aigua, bateria de liti recarregable,
sis adaptadors per a diferents telèfons mòbils i MP3,
un minicable d’entrada USB, un cable de connexió de
sortida i un díode LED. Te’l podràs endur a la platja, a
la muntanya, a l’Everest, a una illa deserta, als viatges
de plaer o als de feina.

WWW.FACTORIADEREGALOS.COM

NETEJADOR DE PANTALLES
TÀCTILS
Drap de microfibra sense borrissol dissenyat per eliminar les
empremtes, la brutícia i les taques de la teva tauleta deixant
la pantalla tàctil impecable i brillant. La seva pràctica funda
de transport és ideal per viatjar. Amb la seva fórmula lliure
de degotejos es polvoritza fàcilment a la pantalla.

WWW.PHILIPS.ES

FUNDA DE VIATGE PER A
CAMISES
Shirt Shuttle és una solució ideal per portar les camises
de viatge sense arrugues. Si el teu ordinador, el teu iPad
o el teu mòbil tenen les seves fundes protectores, per què
no comprar-ne una per a les teves camises? A més, ja no
hauràs de portar a sobre una planxa de viatge.

WWW.REGALOPEDIA.ES
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Roomleader ara
és Hotelius Club
La plataforma de reserves hoteleres
Roomleader–Grup Hotusa, amb la
qual el Col·legi manté conveni, ha
canviat de nom i, a partir d’ara, es
diu Hotelius Club.
Els col·legiats es poden seguir
beneficiant del descompte mínim del
15% sobre la millor tarifa disponible en
cada moment, ara en més de 60.000

hotels ubicats a les principals ciutats
del món, sense despeses de gestió.
La reserva es pot fer via en línia,
a través del link específic per al
col·lectiu ubicat a la Intranet COACB
(apartat “Descomptes en hotels”) o bé
a través de la COACB App o trucant
al Servei d’Atenció Telefònica
(91 567 78 51), tot especificant que
s’és col·legiat de la intercol·legial.

Per les reserves en línia, primer s’ha
de seleccionar la ciutat de destinació
i l’hotel. Seguidament apareix el preu
especial per al col·lectiu comercial
amb el descompte ja aplicat. El
col·legiat ha d’introduir el número
de la targeta de crèdit per garantir la
reserva, sense cap càrrega, ja que el
pagament íntegre es fa a l’hotel.

PUBLIREPORTATGE
RESTAURANT A BARCELONA

Ampolla de
cava gratis
al restaurant
Arlecchino

Ubicat en un lloc privilegiat,
al centre de Barcelona, i amb
una decoració gaudiniana, el
restaurant Arlecchino ofereix una
variada oferta gastronòmica als
seus clients. El lloc ideal per fer
un brunch, un dinar de negocis,
sopar amb amics o fer un còctel.
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Quan entres a l’Arlecchino, saps que estàs a Barcelona.
La seva decoració, típicament gaudiniana, et transmet
l’essència de la seva cuina totalment mediterrània.
Està situat al costat d’El Corte Inglés de plaça
Catalunya i destaca per la seva carta variada:
esmorzars, tapes, pizzes casolanes, una extensa carta
d’amanides, peixos i carns a la brasa i un menú diari
de qualitat a un preu molt assequible per a totes les
butxaques.

HOTEL TORREMIRONA RELAIS
GOLF & SPA (GIRONA) ****
Ubicat al cor de l’Empordà i envoltat
de natura, aquest hotel disposa de 48
habitacions amb vistes als Pirineus, al camp
de golf o als jardins. Ideal per gaudir d’un cap
de setmana de relax, a prop de Figueres.
1 nit: A PARTIR DE 67,92 € (IVA inclòs)
El preu és per habitació doble, una nit, amb esmorzar.
Aquest preu pot variar segons les dates de reserva.

HOTEL FAROL (CASCAISPORTUGAL) *****

Si ets col·legiat, ja pots
gaudir d’un

Hotel boutique de disseny literalment ubicat
sobre de l’aigua, al costat dels penya-segats
de Cascais, amb vistes panoràmiques del
Atlàntic. A només 35 minuts en cotxe de
Lisboa.

15% DE
DESCOMPTE

2 nits: A PARTIR DE 260,96 € (IVA inclòs)
El preu és per habitació doble, dues nits, amb esmorzar.
Aquest preu pot variar segons les dates de reserva.

sobre la millor tarifa
disponible als hotels nacionals
i internacionals del grup
Hotelius Club

HOTEL EUROSTARS GRAND
CENTRAL (MUNIC-ALEMANYA)
****
Espectacular hotel d’impactant arquitectura
i modern interiorisme. Situat molt a prop de
l’estació de trens i ben comunicat amb alguns
dels principals atractius de Munic.

Reserva a través del link específic que trobaràs a
la teva Intranet COACB (apartat “Descomptes en
Hotels”), des de l’app del COACB o informa’t al tel.
93 231 94 12 o serveis@coacb.com

3 nits: A PARTIR DE 234,09 € (IVA inclòs)
El preu és per habitació doble, tres nits, amb esmorzar.
Aquest preu pot variar segons les dates de reserva.

Reserva indicant el
codi COACB-10
i t’obsequiaran amb
una ampolla de cava
Codorniu Classic*
A través d’una promoció especial, el restaurant cafè
Arlecchino ofereix als comensals una ampolla de cava
Codorniu Classic de franc. Només has de facilitar al
cambrer el codi del col·lectiu d’agents comercials:
COACB-10. Així de fàcil.
Aprofita l’ocasió per dinar amb els teus clients al centre
de Barcelona i degustar la cuina mediterrània.

Restaurant cafè Arlecchino
Ronda Sant Pere, 16
08010 Barcelona
Telèfon: 93 318 06 68
Horari: de dilluns a diumenge
de 8 del matí a 1 de la matinada

*Ampolla de cava per cada dos comensals.
Promoció vàlida en horari de dinars i sopars
(també amb el menú diari).
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