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Informa

Butlletí Informatiu del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona

Busques empreses? Participa
al Networking d’Ocupació a
Màlaga. Sol·licita el catàleg.
El COACB, amb el Consejo General (CGAC) i la Internationally United Commercial
Agents and Brokers (IUCAB), impulsen el Networking Professional, que tindrà lloc a
Màlaga el proper 20 de maig, on es reuniran empreses nacionals i internacionals de
diferents sectors que volen introduir els seus productes i serveis a Espanya i Europa.
Vols conèixer professionals i empreses del teu sector?
Consulta el catàleg d’empreses participants i inscriu-te gratuïtament a la jornada,
tot indicant les que més t’interessin. Una setmana abans del Networking et
comunicarem l’horari de les teves entrevistes (totes són amb hora agendada).
Vols conèixer i parlar amb presidents d’Associacions Comercials d’Europa?
La trobada s’emmarca en la celebració del Congrés Internacional d’Agents
Comercials de la IUCAB, on es reuniran membres de 18 entitats d’agents comercials
europees com França, Dinamarca, Suècia, Itàlia, Noruega o Finlàndia, entre d’altres.
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Sol·licita el catàleg d’empreses participants i inscriu-te a:

info@networkingmalaga2016.com · Tel. 93 231 94 12

AGENDA
Dia: Divendres, 20 de maig, de 9 a 15 h. (entrevistes amb hora programada)
Lloc: Cofradía Estudiantes de Málaga (c/ Alcazabilla, 3)
Data límit d’inscripció: 6 de maig / www.networkingmalaga2016.com

Descomptes en aparcaments; Disseny de logotips;
Fires i actes COACB...

.08

Notícies

COACB

				

Nous descomptes en
productes Apple
El COACB, a través d’un acord amb l’Associació Intercol·legial de la qual en forma
part, i el distribuïdor Microgestió, ofereix
als col·legiats més descomptes i preus especials en productes Apple, mitjançant la
web de compra específica per al col·lectiu.

Consulta tots els productes i compra online
a través del link que trobaràs a la Intranet (apartat Serveis) o
si prefereixes comprar presencialment, amb els mateixos descomptes i atenció personalitzada, pots adreçar-te a aquestes
botigues (cal identificar-se com a col·legiat):
Barcelona: C/ València, 89 (Tel. 93 454 10 01)
Sant Cugat: C/ Santiago Russinyol, 13 (Tel. 93 590 64 49)
Girona: C/ Sant Antoni Maria Claret, 25 (Tel. 972 487 872)

Nou servei d’Assessorament
Jurídic en reclamació de
Clàusules Sòl

L’atur al sector comercial
disminueix un 30%
en 5 anys
L’atur al sector comercial ha disminuït un 30% de 2011 a 2015,
tot registrant aquest darrer any un descens del 4% respecte
l’any anterior.
En relació amb les ofertes de feina publicades al portal Comercial-Jobs.com, el sector més demandat per les empreses al 2015 ha estat Serveis (23%), seguit d’Articles per a la
llar (16%). El mes de maig va ser el que més ofertes de feina va agrupar al portal, amb un 13%, seguit de març amb un
12%.
Consulta totes les ofertes de feina del portal, des de la teva
Intranet o des de l’App COACB.
SECTORS MÉS DEMANDATS PER LES EMPRESES EN 2015

23%

Serveis

16%

Articles per a la llar i l’oci

14%

Químics i plàstics

12%

Alimentació

El COACB ofereix un nou servei d’assessorament jurídic gratuït adreçat als col·legiats que hagin tingut o tinguin clàusula
sòl en les seves hipoteques, tot reclamant a les entitats bancàries la devolució del seu import i l’anul·lació de la clàusula.

9%

Maquinària

6%

Informàtica i Electrònica

6%

Tèxtil

Aquesta clàusula estableix un tipus d’interès mínim que el titular
de la hipoteca està obligat a pagar malgrat l’Euríbor sigui inferior. També pots assessorar-te sobre préstecs hipotecaris, participacions preferents i qualsevol tipus de contracte.

5%

Ferros

5%

Construcció

4%

Paper i cartró

Demana hora amb l’assessor del COACB per informar-te:
Tel. 93 231 94 12 / serveis@coacb.com

Font: www.comercial-jobs.com

Expopell s’instal·la al maig al recinte Fira de Barcelona
Del 8 al 10 de maig té lloc una nova edició del showroom de marroquineria
i complements, Expopell, al Palau 8 de Fira de Barcelona (Montjuïc).
Durant tres dies, fabricants, comercials, botiguers i un centenar de marques
del sector es donaran cita en un únic espai per impulsar les vendes.
Els col·legiats teniu preu especial en l’stand de 18 m2, per 995 € (+ IVA).
En el cas de no ser col·legiat, s’ha d’afegir a l’import total 495 € (inclou un
any de col·legiació).

Dates:
Horari:
Lloc:

Del 8 al 10 de maig
Diumenge i dilluns, de 10 a 19.30 h. / Dimarts de 10 a 17 h.
Palau 8 de Fira de Barcelona (Av. Reina Mª Cristina, s/n)

Foto: Fira de Barcelona

Accés gratuït per a visitants professionals

Sol·licita la teva acreditació gratuïta a: info@expopell.com / Tel. 93 231 94 12 / www.expopell.com
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Comercial

Jobs

Borsa de feina COACB

Necessites un comercial titulat per a la teva empresa?
Busques empreses per representar?

Descarrega’t gratuïtament l’App COACB
i consulta totes les ofertes de feina
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Totes les ofertes a: www.comercial-jobs.com
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Inscriu-te per la teva Intranet
ELECTRÒNICA,
INFORMÀTICA
Ref 15657
Detall de l’Oferta: Calaix de
cobrament automàtic.
Empresa distribuïdora de sistemes d’alta tecnologia i serveis adreçats al sector
del comerç, busca agents comercials
per a la zona de Barcelona. Es valorarà tenir cartera de clients i experiència en el sector. Atractives comissions.
Procedència, Barcelona.
Ref 15682
Detall de l’Oferta: Desenvolupament i
producció d’equips electrònics.
Empresa amb una trajectòria de 30
anys dedicada a la industrialització i
a la fabricació de productes electrònics, busca agent comercial per a la
zona de Catalunya per obrir mercat.
Procedència, Alcoi (València).
Ref 15707
Detall de l’Oferta: Estudi de disseny
gràfic i web.
Empresa dedicada al disseny gràfic
i programació web, situada al Bages,
busca agents comercials lliures per
ampliar la cartera de clients i contactes
a les comarques de Catalunya central.
Procedència, Navas (Barcelona).

MODA I
COMPLEMENTS
Ref 15648
Detall de l’Oferta: Roba per a hostaleria
i restauració.
Empresa amb llarga trajectòria dedicada
al servei d’hotels, restaurants, etc. busca
agent comercial autònom per a la zona de
la Costa Daurada. Gran disponibilitat de
productes, al millor preu del mercat. Experiència en l’àmbit tèxtil, per a hostaleria
i restauració, tenir cotxe propi i una edat
d’entre 30-40 anys. Important remuneració.
Procedència, Calella (Barcelona).
Ref 15679
Detall de l’Oferta: Roba, complements i
bijuteria.
Es precisa comercial autònom per a
diferents zones de Catalunya, per a
la venda de roba, complements i bijuteria. Imprescindible vehicle propi.
Procedència, Ripoll (Girona).
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Ref 15683

Ref 15703

Detall de l’Oferta: Uniformes i accessoris de policia.
Fabricant d’uniformitat de policia local
a nivell nacional i distribuïdor en exclusiva d’accessoris, complements i calçat,
precisa comercial per augmentar la seva
xarxa de vendes a tot Espanya. Es valorarà la figura d’un comercial amb productes en un canal paral·lel, com ara senyals
de trànsit, pintures, etc. Atractives comissions. Imprescindible 3-5 anys d’experiència comercial. Es valorarà molt positivament tenir coneixement del sector públic.
Procedència, València.

Detall de l’Oferta: Sector de masses
congelades.
Per a la delegació de Barcelona/ Tarragona es necessiten comercials autònoms
amb experiència en el sector d’hostaleria/ forn de pa. Oferim possibilitats
de creixement en un projecte atractiu.
Contracte autònom amb opció a contracte laboral després de 6 mesos.
Procedència, Alacant.

ALIMENTACIÓ
Ref 15675
Detall de l’Oferta: Alimentació bio,
sense gluten i gourmet.
Empresa fundada l’any 1982, busca agent
comercial coneixedor del mercat bio/dietètic i/o parafarmàcia. Es valorarà experiència en alimentació delicatessen, visites, adaptació i/o capacitat d’aprenentatge.
Procedència, Sabadell.
Ref 15689
Detall de l’Oferta: Cafè i cafeteres sistema càpsules.
Empresa amb exclusiva de distribució a Espanya d’una marca de cafè italià, busca comercials autònoms per
a la venda dels seus productes. Altes
comissions. Període de formació i ajuda a la venda. Flexibilitat d’horaris.
Procedència, Barcelona.

Ref 15711
Detall de l’Oferta: Sector animals.
Empresa amb portal web relacionat amb
el món animal, precisa d’autònoms, preferiblement amb experiència, per a la zona
de Barcelona capital i resta de província.
També es busca a la delegació de Girona
per a les zones de la Garrotxa, el Ripollès i
Cerdanya. El seu treball consistirà en captar nous clients professionals del sector,
com ara veterinaris, centres de perruqueria canina, etc. Jornada completa o mitja.
Procedència, Abella (Girona).
Ref 15713
Detall de l’Oferta: Vins ecològics.
Petita empresa amb 12 anys d’experiència, busca agent comercial autònom per a
la zona de Barcelona. Producte artesanal,
es busca un perfil específic per la venda i
seguiment de vins ecològics i biodinàmics
de la zona de l’Empordà. Disponibilitat de
mitja jornada i desplaçaments puntuals.
Procedència, Siurana (Tarragona).

MAQUINÀRIA I
AUTOMOCIÓ

Ref 15693

Ref 15656

Detall de l’Oferta: Especialista en oli
d’oliva.
Empresa amb exclusiva distribució a
Espanya d’oli d’oliva, busca agent comercial especialitzat en aquest tipus de
producte per visitar botigues, restaurants, etc. S’ofereixen altes comissions.
Procedència, Barcelona.

Detall de l’Oferta: Maquinària de neteja
industrial.
Empresa amb llarga trajectòria, busca comercials autònoms per a diverses zones d’Espanya: Barcelona,
Tarragona, Lleida, Girona, Madrid,
Alacant, València, Galícia i Andalusia.
Procedència, Sant Cugat del Vallès.

Ref 15699

Ref 15684

Detall de l’Oferta: Formatges i vins al
natural.
Busquem comercial per a la venda, a comissió, de formatge i vi artesà d’elaboració
pròpia. Es tracta de productes d’alta qualitat i diferenciadors. Qualitat reconeguda.
Procedència, Samper de Calanda
(Teruel).

Detall de l’Oferta: Ascensors, Elevadors,
Pujaescales.
Es necessita comercial lliure, a comissió, per
la venda dels seus productes en cases unifamiliars, edificis comunitaris, edificis públics,
etc. Si és possible introduït en empreses
constructores, estudis d’arquitectura, etc.
Procedència, Barberà del Vallès.

www.comercial-jobs.com · ofertes@coacb.com
Ref 15708

Ref 15666

Detall de l’Oferta: Accessoris per a automòbils.
Empresa dedicada a la fabricació, distribució i venda d’un nou i exclusiu dispositiu patentat per a la protecció de l’interior del vehicle, busca agent comercial, zona Catalunya.
Procedència, València.

Detall de l’Oferta: Sector dental.
Plataforma digital per substituir el carnet dental, busca agents comercials
multicartera per visitar clíniques dentals a tot Espanya, per a nou producte
sense competència. Altes comissions.
Procedència, Barcelona.

dicada a desenvolupar, produir i comercialitzar joguines educatives i científiques, precisa delegat comercial en
exclusiva per a la zona de Catalunya i
Andorra. Incorporació immediata, salari
fix més comissió, cotxe d'empresa, mòbil, dietes i formació completa.
Procedència, Madrid.

Ref 15669

Ref 15673

Detall de l’Oferta: Equips per al tractament d’aigua.
Empresa dedicada a la instal·lació d’equips d’osmosi, descalcificadors i equips per al tractament d’aigua, busca agent comercial zona
Barcelona- Girona. Comissions elevades.
Es valorarà experiència en el sector.
Procedència, Les Franqueses del Vallès.

Detall de l’Oferta: Sector multipreu.
Empresa fabricant i importadora, busca incorporar agents comercials introduïts exclusivament en el sector del
multipreu. Busquem un perfil amb bons
hàbits comercials i responsable. Incorporació immediata. Contactar exclusivament per mail. Procedència, L'Hospitalet
de Llobregat.

Ref 15670

Ref 15674

Detall de l’Oferta: Sector cosmètic.
Es requeriex agent comercial autònom,
amb un any d’experiència en el sector i
amb vehicle propi per cobrir Osona i Vallès
Oriental. La quota d’autònom va a càrrec de
l’empresa. Es facilitarà cartera de clients.
Retribucions fixes + comissions + objectius.
Procedència, Sant Feliu de Llobregat.

Detall de l’Oferta: Productes de regal, papereria, decoració i garden.
Empresa fabricant, distribuïdora i importadora, busca agents comercials autònoms per ampliació de la xarxa comercial i noves línies de negoci. Busquem
professionals amb iniciativa, responsables i organitzats. Incorporació immediata. Contacte exclusivament per mail.
Procedència, L’Hospitalet de Llobregat.

CONSTRUCCIÓ
Ref 15680
Detall de l’Oferta: Sector hoteler i arquitectura.
Empresa dedicada a la comercialització i instal·lació de sistema de protecció solar i revestiments decoratius per
a hotels, restaurants, etc., busca agent
comercial amb experiència i contactes per a diverses zones d’Espanya. Es facilitarà formació i aplicacions
dels productes i orientació al mercat.
Procedència, Badalona.
QUÍMICS, PLÀSTICS,
DROGUERIA, PERFUMERIA
I ENERGIES ALTERNATIVES

Ref 15651
Detall de l’Oferta: Sector cosmètica/ farmàcia.
Busquem comercials autònoms a comissió,
proactiu, acostumat a treballar per objectius i en equip, bona presència, capacitat
de relació i comunicació i amb vehicle propi per introduïr en canal especialitzat una
marca cosmètica, reconeguda a nivell mundial. Imprescindible experiència demostable en el sector, tenir cartera de clients
i contactes. Continu suport i formació a
càrrec de l’empresa. Atractives comissions.
Procedència, Barcelona.
Ref 15653
Detall de l’Oferta: Perruqueria i estètica.
Empresa líder murciana busca incorporar agents comercials per expansió comercial, per a les zones de Barcelona,
Pamplona, Lleó, Zamora, Toledo, Albacete, Málaga i Almeria. Cerquem persones
emprenedores, amb iniciativa i capacitat
d’organització i gestió. Es valorarà tenir
experiència en el sector. Imprescindible carnet de conduir i vehicle propi.
Contracte laboral. Salari 12.000- 24.000
euros brut/ any. Imprescindible presentació de vida laboral expedida per la Seguretat Social en entrevista de treball.
Procedència, San Ginés (Múrcia).

Ref 15681
Detall de l’Oferta: Aerosols d’ús industrial.
Busquem agent comercial en actiu,
amb experiència demostrable en venda de productes industrials (desemmotllants, lubricants, adhesius, etc.) per
potenciar la cartera de clients a Espanya i Portugal. Es valorarà cartera de
clients consolidada en sectors industrials.
Procedència, Olot (Girona).
Ref 15696
Detall de l’Oferta: Cosmètica professional.
Laboratoris cosmètics busquen agent comercial autònom per introduir els seus
productes en centres d'estètica, etc. Es
busca un perfil comercial introduït en el
sector amb experiència comercial en venda de productes i assessorament a clients.
Procedència, Olot (Girona).
LLAR, OCI I
INTERIORISME
Ref 15649
Detall de l’Oferta: Sector joguina.
Empresa multinacional de la joguina de-

Ref 15685
Detall de l’Oferta: Regal.
Empresa fabricant, distribuïdora i importadora, busca incorporar agents comercials autònoms a comissió per a les zones
de Barcelona, Balears, Galícia i Aragó.
Procedència, Barcelona.
Ref 15688
Detall de l’Oferta: Gestió energètica.
Empresa dedicada a la gestió energètica, especialitzada en il·luminació LED
i col·laboradora de gas natural, busca
agents comercials autònoms, preferiblement amb cartera de clients. Es necessita
un comercial per cada província catalana. Bones comissions. Enviar CV per mail
Procedència, Callús (Barcelona).
Ref 15697
Detall de l’Oferta: Corretges i armys
per a rellotges.
Marca internacional de corretges i
armys d’alta qualitat per a rellotges,
sol·licita agent comercial autònom per
a tota la zona de Catalunya. Imprescindible experiència en el sector rellotger.
Procedència, Barcelona.
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Inscriu-te per la teva Intranet
Ref 15709
Detall de l’Oferta: Il·luminació LED
alta potència.
Empresa de nova creació, busca agents
comercials multicartera a nivell nacional. Els nostres clients són ajuntaments,
enginyeries, etc. Busquem professionals amb experiència. Altes comissions.
Procedència, Salt (Girona).
Ref 15712
Detall de l’Oferta: Mobles i accessoris de bany.
Es busca agent comercial multicartera,
a comissió, per cobrir diverses zones
d’Espanya. També es necessiten a nivell
internacional (França, Holanda i Bèlgica).
Procedència, Castellbisbal.

FERROS, ACERS
I MINERALS
Ref 15663
Detall de l’Oferta: Canal ferreteria.
Empresa líder en el sector dels adhesius a
nivell mundial, busca agents comercials especialitzats en el canal ferreteria per a les
zones de: Catalunya, Galícia, Balears i zona
centre. Experiència mínima de 10 anys i
amb cartera de clients actual. Edat màxima:
45 anys. Retribució segons facturació.
Procedència, Barcelona.

a nivell domèstic, busca agents comercials
per visitar ferreteries a nivell nacional (excepte Catalunya).
Procedència, L’Hospitalet de Llobregat.
Ref 15715
Detall de l’Oferta: Sector del metall.
Empresa dedicada a la subcontractació
metàl·lica i tall de materials, busca dos
perfils: agent comercial assegurat per a la
zona del Baix Llobregat, amb experiència.
Salari brut mensual: 1.700€- 1.800€. D’altra
banda, un agent comercial autònom amb
experiència per a les zones de Llevant, Comunitat de Madrid i Andalusia.
Procedència, Barcelona.
PAPER, CARTRÓ,
ENVASOS I EMBALATGES

Detall de l’Oferta: Sector de l’embalatge
publicitari.
Empresa que dissenya i produeix embalatge (bosses, caixes, cintes, etc.) a nivell
nacional i d’importació de petites i grans
quantitats, busca agent comercial d’entre
20-30 anys per a tota la zona de Catalunya.
Es busca persona ambiciosa amb ganes
de treballar i bona presència. Sou més comissió. Es valorarà vehicle propi.
Procedència, Barcelona.

Detall de l’Oferta: Disseny i realització
d’estands.
Empresa especialitzada en el disseny i realització d’estands i espais corporatius a nivell nacional i internacional, necessita agent
comercial amb do de gent, bona presència i
edat d’entre 35- 45 anys. L’objectiu és ampliar
la cartera de clients i contactes. Es valorarà
experiència dins del sector, cartera de clients
i contactes. Es facilitarà orientació de mercat i
formació necessària. Remuneració variable en
base a les vendes. Depenent del perfil es definirà contracte laboral o mercantil i mitja jornada. Horari flexible o treball home- office.
Procedència, Santa Coloma de Gramenet.

SERVEIS
Ref 15662

Ofertes Internacionals

Detall de l’Oferta: Assessor comercial
d’assegurances.
Companyia líder en assegurances de salut i
amb un ampli portafoli de productes (llar, auto,
accidents, etc.), ofereix pla de desenvolupament professional amb suport formatiu, econòmic i tecnològic. Condicions econòmiques de
fix + comissió + ràpel.
Procedència, Barcelona.

CONSTRUCCIÓ

Ref 15665

Detall de l’Oferta: Sector metal·lúrgic.
Empresa dedicada a la subcontractació i
fabricació de peces metàl·liques, busca
dos agents comercials. Oferim contracte fix
i vehicle d’empresa.
Procedència, Cabrera de Mar.

Detall de l’Oferta: Articles promocionals, publicitat i merchandising.
Empresa d’importació de tot tipus d’articles de publicitat i merchandising, busca
agents comercials amb experiència comercial en aquest camp per a les zones de
Barcelona i Madrid.
Procedència, Fraga (Huesca).

Detall de l’Oferta: Sector ferreteria.
Empresa dedicada a la comercialització
d’articles de parament, ferreteria i sanitaris

6 / INFORMA.T

Detall de l’Oferta: Revista de caça en
expansió.
Editorial catalana, única en el món de la caça,
necessita urgentment agent comercial autònom amb experiència per mantenir i ampliar
la cartera de clients que s’anuncien als mitjans
de Cinegeticat. Comissions equilibrades i amb
molta projecció de mercat. Es valorarà domini
de l’anglès i l’alemany. Flexibilitat horària.
Procedència, Granollers.
Ref 15704

Ref 15695

Ref 15701

Ref 15702

Ref 15531

Ref 15686
Detall de l’Oferta: Mercat de l’acer.
Empresa especialitzada en la representació d’empreses d’acer i altres productes
siderometal·lúrgics, busca comercial fins a
40 anys. Bona presència i do de gents per a
manteniment, ampliació i comercialització
de productes principalment a Llatinoamèrica. Imprescindible experiència i domini
d’anglès escrit i parlat. Contracte laboral
de mitja jornada (matins) amb opció a ampliació a completa.
Procedència, Martorelles.

lles de paper.
Busquem un comercial per vendre publicitat
en diferents poblacions de Barcelona. Consisteix a fer publicitat de comerços i empreses en
estovalles de restaurants de menú. Busquem
una persona positiva i amb ganes de treballar.
Horari flexible. Procedència, Granollers.

Ref 15700
Detall de l’Oferta: Publicitat en estova-

Ref 15664
Detall de l’Oferta: Calefacció i emissors elèctrics.
Firma francesa, amb llocs de producció a
França i a la Xina, busca un agent comercial per a tot Espanya, estant ja present
a la xarxa de botigues de bricolatge. La
seva missió és assegurar una presència
comercial i tècnica al costat de les diferents parts i incrementar els clients a Espanya. Es valorarà domini de francès.
Procedència, França.
LLAR, OCI I INTERIORISME

Ref 15672
Detall de l’Oferta: Sector decoració.
Empresa fabricant, necessita agents comercials per a tot Espanya. Busquem un
perfil amb capacitat, experiència i professionalitat.
Procedència, Portugal.

Destacats

COACB

Convocatòria de cursos presencials, 100% subvencionats
El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya ha atorgat al COACB diferents places
de cursos 100% subvencionats destinats a col·legiats autònoms, en Règim General o en
situació d’atur. A més del COACB, altres Col·legis Professionals que també formen part de
l’Associació Intercol·legial impartiran cursos d’Anglès, Coaching o Gestió empresarial;
entre d’altres, als que els col·legiats també us podeu inscriure de forma totalment gratuïta.
A causa que el nombre de places disponibles per cada curs és limitat, és requisit imprescindible fer la preinscripció al curs i el COACB et confirmarà la teva plaça. L’adjudicació de places és per rigorós ordre de recepció d’inscripcions, els que no hagin obtingut
plaça passaran a una llista d’espera.
Consulta la resta de cursos a:
www.esven.org

Els cursos que s’impartiran a la seu del COACB són:

Microsoft Office
Excel
Classes: Dilluns i dimecres
Horari: De 17.30 a 20.30 h.
Durada: Del 18 d’abril al 23 de maig

Tècniques de venda i
formació de venedors
Classes: Dilluns, dimecres i divendres
Horari: De 16 a 20 h.
Durada: Del 2 al 25 de maig

Comerç a través de
les xarxes socials
Classes: Dilluns, dimecres i divendres
Horari: De 16 a 19 h.
Durada: Del 2 al 25 de maig

Per
i inscripcions:
Tel. 93
231les
94teves
12 / info@esven.org
/ www.esven.org
Fesalamés
tevainformació
pre-inscripció
enviant un e-mail
amb
dades i el nom del
curs a: serveis@coacb.com / Tel. 93 231 94 12

Més ofertes de feina al
Bizbarcelona, amb
Agents & Brokers
Els dies 1 i 2 de juny té lloc una nova edició del saló per a pimes
i emprenedors, Bizbarcelona, on estarà present la plataforma de
contactes professionals del Col·legi, Agents & Brokers. Al networking es publicaran ofertes de feina d’empreses i emprenedors i
els interessats es podran entrevistar en el mateix recinte.
A més d’aquest espai, el COACB comptarà amb un stand institucional i una zona d’assessorament, des d’on s’oferirà assessorament als visitants en plans de negoci, internacionals i professionals, entre d’altres. El Col·legi també impartirà una conferència
sobre vendes adreçada a col·legiats i emprenedors.
Dies:
1 i 2 de juny
Horari: De 10 a 19 h.
Lloc:
Recinte firal Montjuïc (Fira de Barcelona)
Accés gratuït per a col·legiats amb acreditació online

COACB ALS MITJANS
“El paro en el sector comercial disminuye un 30% en 5
años”
El Segre
1 de febrer de 2016
“Bajada en el paro del 4% respecto al año anterior”
El Economista.es
31 de gener de 2016
“Los mejores datos de los últimos siete años”
La Vanguardia.com
31 de gener de 2016
“Recuperación moderada”
Europa Press
31 de gener de 2016

MENCIÓ PRINCIPAL AL TWITTER @coacbcn

Sol·licita la teva acreditació: www.agentsbrokers.net

Xavier López García
@xlopezgarcia · 7 ene.

El @coacbcn dedica 7 pàgines de la
revista Comerç & Gestió al programa
#consolidat per a #autònoms
issuu.com/xlopezgarcia/d... via @sapscom
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AGENDA COACB 2016

ABRIL
Dia 4:
Horari:
Lloc:

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

Dia 11:
Horari:
Lloc:

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

Dia 18:
Horari:
Lloc:
Total curs:

Curs d’Informàtica - Excel
Dilluns i dimecres, de 17.30 a 20.30 h.
COACB (Casp, 130)
10 classes

Del 25 al 28:
Saló Alimentària
Horari:
De 10 a 19 h.
Lloc:
Recinte firal Gran Via
Accés gratuït per a col·legiats del sector amb
acreditació online. Despatx gratuït disponible al recinte
Dia 28:
Horari:
Lloc:

FORMA.T "Arriba a més clients amb la
teva web professional"
De 18.30 a 20.30 h.
COACB (Casp, 130)

Del 29 al’1:
Saló Bridal Fashion Week
Horari:
De 10 a 20 h.
Lloc:
Recinte firal Montjuïc
Accés gratuït per a col·legiats amb acreditació online

Aparca per 0.25€ / hora
amb els Vals Nocturns Saba
A través d’un acord amb els aparcaments Saba, el Col·legi posa a
la teva disposició packs de 25 vals
nocturns per aparcar a Barcelona
a 0.25 €/h.
Per 6.25 € tens un pack de 25 hores d’aparcament (sense caducitat, renovació anual), vàlids per a
estades entre les 20h. i les 7h. als
aparcaments de la xarxa Saba Catalunya*.
A més també tens descomptes del 7% sobre la tarifa de rotació
i el 15% de descompte per a noves altes a qualsevol abonament.
* Aparcaments exclosos:
CosmoCaixa; Andrea Doria; Illa Diagonal; Aeroports i Estacions.

Compra el pack de vals a les oficines COACB (Casp, 130)
Més informació: serveis@coacb.com / Tel. 93 231 94 12

Disseny de la teva marca
i papereria corporativa
El departament de disseny del Col·legi t’assessora i crea el teu logotip i les
seves aplicacions en la papereria corporativa que necessitis.

MAIG
Del 7 al 9:
Saló Cosmobelleza
Horari:
De 9.30 a 19.30 h.
Lloc:
Recinte firal Gran Via
Accés gratuït per a col·legiats amb acreditació online
Del 8 al 10:
Hora:

Showroom Expopell
Diumenge i dilluns, de 10 a 19:30 h.
Dimarts, de 10 a 17 h.
Lloc:
Palau 8 Recinte firal Montjuïc
Accés gratuït amb acreditació professional

Un servei d’utilitat per tenir la teva pròpia imatge d’empresa i enviar als teus
Preu del servei: 95 € (+IVA) clients les factures i cartes amb la teva
			 identitat professional.
Demana hora a: serveis@coacb.com / Tel. 93 231 94 12

Del 18 al 19:
Saló Denim Première Vision
Horari:
De 9.30 a 18.30 h.
Lloc:
Recinte firal Montjuïc
Accés gratuït per a col·legiats amb acreditació online

20 d'abril: Casos d’èxit
"Aspectes clau del teu
contracte d’agència"

Dia 20:
Hora:
Lloc:

Networking Málaga
De 9 a 15 h.
Cofradía Estudiantes (Málaga)

Dia 26:

FORMA.T “Elevator pitch: com vendre's un mateix”
De 18.30 a 20.30 h.
COACB (Casp, 130)

El Col·legi organitza una conferència - col·loqui sobre els aspectes més importants que s’han de tenir en compte a l’hora
de signar un contracte d'agència comercial. L’acte comptarà
amb casos d'èxit de col·legiats que han sortit beneficiats gràcies al seu contracte. Els assistents intecanviaran experiències i
resoldran casos competencials. L'acte estarà moderat per l'advocat del COACB, Carlos Larrumbe.

Horari:
Lloc:

Dia:

Dimecres, 20 d'abril

Horari: De 18.30 h. a 20.30 h.

Consulta les excursions organitzades per
la Vocalia de Cultura COACB a l’apartat
“Publicacions” de: www.coacb.com

Lloc:

COACB (Casp, 130)

Acte gratuït
Inscripcions: Tel. 93 231 94 12 / serveis@coacb.com

