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El COACB estrena web i intranet
LA NOVA WEB S’ADAPTA ALS DISPOSITIUS MÒBILS I PERMET ACCEDIR A TOTS
ELS SERVEIS AMB UN CLIC
El Col·legi ha renovat la seva pàgina web, www.coacb.com, amb l’objectiu d’adaptar-se a tots els dispositius mòbils i oferir continguts específics a cada perfil d’usuari.
A través de la intranet, a la que pots entrar a través de la pàgina d’inici del COACB,
els col·legiats teniu accés a tots els serveis professionals i avantatges, consultes i inscripcions d’ofertes de feina, cursos i actes, reserves de despatxos, descomptes en
restaurants, aparcaments, carburants, cotxes, vols, hotels i actualització de les vostres
dades de col·legiat, entre molts altres.
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A més, us podeu crear la vostra web professional gratuïta, escollint entre 6 plantilles
diferents, també adaptables a dispositius mòbils.
La newsletter e-Informa.T, que s’envia per e-mail periòdicament, també s’ha actualitzat amb un disseny més atractiu. Aquest butlletí digital recull notícies del Col·legi,
actes, fires, cursos, serveis i descomptes que teniu els col·legiats. Si encara no el reps,
envia un mail a: comunicacio@coacb.com.
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Notícies

COACB

Empreses nacionals
i internacionals
seleccionaran col·legiats

Subvencions per
internacionalitzar el teu
negoci

LA JORNADA TINDRÀ LLOC EL 17 DE NOVEMBRE, DE 9 A 17 H. I
TOTES LES ENTREVISTES SERAN AMB HORES PROGRAMADES

El Col·legi, com a Agent de Suport a la Internacionalització
acreditat per la Generalitat, ofereix ajuts (serveis
professionals) a empreses que volen iniciar o consolidar les
primeres etapes de la seva internacionalització.

El COACB, en col·laboració amb les Cambres de Comerç
Europees i Oficines Comercials, organitza el 17 de novembre
una nova edició de la Jornada d’Ocupació Professional, on
representants d’empreses de diferents països entrevistaran i
seleccionaran, amb hora programada, col·legiats.
L’objectiu és que tingueu l’oportunitat de tenir més
representades i que les empreses, de tots els sectors, trobin
professionals col·legiats.

Sol·licita el catàleg: comunicacio@coacb.com / Tel. 93 231 94 12

El Programa “Cupons a la Internacionalització” s’adreça
a empreses que encara no exporten o que ho fan fins a
un màxim del 15% de la seva facturació. Així poden rebre
suport per contractar un export manager; dissenyar una
pàgina web per a públic internacional o fer una diagnosi
de potencial d’exportació de l’empresa, entre d’altres.
El cost subvencionable màxim és de 5.000 €.

Més informació i sol·licituds (fins el 30 de novembre):
serveis@coacb.com / Tel. 93 231 94 12

Convocatòria d’eleccions de Junta de Govern del COACB
D’acord amb el que preveuen els Estatuts es convoquen eleccions per a la reglamentària renovació de la Junta de Govern que correspon enguany als
càrrecs de president i sis vocals. Les eleccions tindran lloc el dia 20 de desembre de 2016, de 10 a 19 hores, al local social del COACB (Casp, 130).
Els Estatuts del Col·legi estan a disposició de tots els col·legiats a les oficines del COACB i a la web www.coacb.com.
CALENDARI ELECTORAL
Data de convocatòria per la celebració d’eleccions a Junta de Govern
(parcials): 11 de novembre de 2016

candidats a fi i efecte de poder comprovar correctament la seva condició
d’elegible i hauran de ser signades per cent (100) col·legiats d’antiguitat
mínima d’un any.

Acte d’elecció de la Junta Electoral:
18 de novembre de 2016, a les 12 hores en la Sala d’Actes del Col·legi,
elecció per sorteig, entre tots els col·legiats amb dret a vot, dels membres
que deuen integrar la junta electoral. L’acte serà públic (a col·legiats) i
presidit pel president del Col·legi.

Proclamació de candidats:
Dia 1 de desembre de 2016 a les 12 hores. Rebudes les candidatures,
la junta electoral, en acte públic, les declararà formalment proclamades
en el cas de contenir les condicions reglamentàries per a poder ostentar
tal condició (Sala d’Actes del Col·legi). En aquest mateix acte seran
designats, per sorteig entre els electors que hagin de prendre part
en la votació, el president i dos adjunts per cadascuna de les meses
encarregades de presidir l’elecció.

Accés a dades de col·legiats actius o inactius:
23 de novembre de 2016, i abans, es pot consultar la web ventanillaunica.
cgac.es, secció “Catálogo de Colegiados”, on es pot fer consulta de cada
nom, dades que la llei permet al Consejo publicar, tot contrastant així el
seu estat col·legial. El tauler d’anuncis indicarà també la informació, i
a més es pot consultar a la Secretaria si un col·legiat té dret a vot. Els
col·legiats que es detectessin no inclosos disposaran d’un termini de
cinc dies per tal de presentar l’oportuna reclamació d’inclusió des de
la data indicada.
Càrrecs a elegir:
President, i sis vocals. Les candidatures seran per llistes tancades,
especificant clarament la persona que es presenta per al càrrec de
president, la resta dels sis noms constaran com a vocals, cal també, en
el seu cas, fer-se constar el nom dels que es presenten com a suplents.
Presentació de candidatures:
Fins les 20 hores del 25 de novembre de 2016. Les candidatures per
llistes tancades es presentaran a la Secretaria del Col·legi adreçades
a la junta electoral, contindran les dades personals i col·legials dels
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Sol·licitud certificat per votar per correu:
Fins el 14 de desembre de 2016, personalment o per burofax al Col·legi.
Campanya electoral:
Podrà realitzar-se a partir de l’indicat acte de proclamació, dia 1 de
desembre fins el dia abans de l’elecció, o sigui el dia 19 de desembre
de 2016.
Nomenament d’interventors:
Es podrà nomenar dos interventors per a cada mesa electoral en
representació de cada candidatura, els quals podran fiscalitzar la marxa
de les eleccions i l’escrutini.
Candidatures:
La junta electoral facilitarà el paper per a confeccionar les candidatures
des del dia següent de presentar-se aquestes.
Barcelona, 10 d’octubre de 2016
Enric Enrech, President

Comercial

Jobs

Ofertes de feina
adaptades al teu perﬁl

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

Milers d’empreses
busquen el teu perﬁl
professional

L’empresa rep
directament la teva
candidatura

Inscripcions
il·limitades a totes les
ofertes

Recepció de les
ofertes peronalitzades
per e-mail

Totes les ofertes a: www.comercial-jobs.com
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Inscriu-te per la teva Intranet
MODA I
COMPLEMENTS
Ref 15902
Detall de l’Oferta: Moda femenina.
Empresa d’alta moda, especialitzada en
jaquetes i ubicada a Barcelona, precisa representant amb experiència i introduït en el sector per a la zona centre
i nord d’Espanya. Contracte mercantil.
Procedència, Barcelona.
Ref 15905
Detall de l’Oferta: Roba professional.
Molinel és un fabricant francès de roba
professional per als sectors de la restauració, de la indústria i de la construcció,
des de 1845 a Lille. Client de la Cambra
de Comerç Francesa de Barcelona, busca un comercial autònom multicartera
per a la regió de Catalunya, que treballi
en el sector dels EPI (equip de protecció
individual) i que estigui introduït en les
xarxes de distribució del sector.
Es busca una persona proactiva, amb experiència en el sector i preferiblement amb domini de
francés. Remuneració a comissió.
Procedència, Barcelona.

sent el seu producte gourmet principal, les
infusions exclusives, de luxe i d’altíssima
gamma, marca “Ecoherbes”. És requereix
professional amb experiència i coneixedor
del sector (es valorarà cartera de clients),
amb iniciativa, amb habilitats comercials
i amb bona presència. Es coordinarà amb
l’equip comercial, sent la zona de treball la
de la seva província, comunitat autònoma
i país on exerceixi la seva activitat principal. Comissió a negociar segons condicionants comercials i aptituds aportades.
Compatible amb la representació d’altres
productes que no exerceixen competència.
Procedència, Rubí (Barcelona).
Ref 15919
Detall de l’Oferta: Fabricació d’envasos
de gran consum per a la indústria alimentària.
Important empresa situada a Barcelona,
fabricant d’envasos de plàstic per a la indústria alimentària de gran consum, necessita persona com a adjunt de direcció
comercial. Imprescindible nivell alt d’anglès i es valoraran coneixements financers. Horari de 8 a 14 h. Sou a convenir.
Procedència, Barcelona.

nal amb experiència i coneixedor dels
sectors descrits, amb iniciativa, habilitats
comercials i amb bona presència. Es valorarà cartera de clients. Es coordinarà
amb l’equip comercial, sent la zona de
treball la província de Barcelona. Comissió a negociar segons els condicionants
comercials i aptituds aportades. Compatible amb la representació d’altres productes que no exerceixin competència.
Procedència, Rubí (Barcelona).
Ref 15908
Detall de l’Oferta: Botigues automàtiques 24 hores, expenedores 24 hores en
comerços.
Empresa de tot tipus de màquines expenedores, negoci vending i botigues automàtiques 24 hores, selecciona agents
comercials autònoms a nivell nacional per
atendre trucades i peticions d’informació
dels nostres negocis. Busquem un perfil
comercial amb experiència, introduït ja
en comerços de la seva zona i acostumat a la venda de negocis i franquícies.
Procedència, La Abadia (Astúries).

CONSTRUCCIÓ

MAQUINÀRIA I
AUTOMOCIÓ
ALIMENTACIÓ

Ref 15911
Detall de l’Oferta: Productes carnis:
porcí, boví, oví, aus i conills.
És necessita agent comercial que tingui coneixements del mercat carni amb relacions
dins del sector. Àmbit de treball: Catalunya. La comissió serà a negociar segons els
condicionants comercials. S’exigirà la més
estricta confidencialitat. Es treballarà exclusivament amb productes carnis de Carns
Oliva, SL., la qual cosa no impedeix que es
pugui comercialitzar amb altres productes
de qualsevol tipus sempre que no siguin
producte carni. Es valorarà l’aportació d’un
aval per part del comercial per gestions.
Procedència, Oliva (València).
Ref 15925
Detall de l’Oferta: Infusions exclusives i
de luxe.
Empresa agroalimentària, artesanal i ecològica, busca agents comercials del sector
horeca per ampliar cartera de clients professionals a nivell nacional i internacional
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Ref 15916

Ref 15904

Detall de l’Oferta: Producte reconegut
internacionalment.
Empresa amb un producte a la venda
d’alta qualitat, ecològic i biodegradable,
reconegut internacionalment i destinat a
la neteja general i el manteniment d’embarcacions, sol·licita agents comercials
autònoms per a diverses zones d’Espanya. Disposem d’una cartera de clients
activa i estem presents en fires internacionals i principals de l’àmbit nacional.
Oferim ampli ventall de visites a clients i
un suport constant per part de la central,
amb departament propi de màrqueting.
Procedència, Sant Cugat Sesgarrigues
(Barcelona).

Detall de l’Oferta: Bungalows, cabanes,
cases de fusta.
Companyia líder en la fabricació i comercialització de bungalows i equipaments per
al sector turístic, precisa agent comercial
per a la zona de Catalunya i Aragó. S’ofereix
marca reconeguda en el mercat, suport de
màrqueting, fires sectorials, documentació
i important comissió sobre venda. Es busca
una persona amb capacitat comunicativa
i de treball, amb coneixements de construcció i eines informàtiques. Vehicle propi.
Procedència, Barcelona.

Ref 15921
Detall de l’Oferta: Maquinària jardineria, forestal, agrícola, construcció.
Empresa comercial a Barcelona, concessionària de les millors marques mundials,
selecciona comercial per ampliar la seva
cartera de clients professionals en les
activitats de venda, lloguer i reparació
de maquinària. Es requereix professio-

Ref 15906
Detall de l’Oferta: Canonada flexible
d’acer inoxidable.
Busquem agent comercial col·legiat amb
experiència i clients en el sector de l’energia solar tèrmica i calderes, siguin instal·ladors o fabricants d’equips. S’ofereixen beneficis en funció de les vendes, contracte
d’agent, cartera de clients i suport tècnic.
Es tracta d’un producte de qualitat a preus
competitius. Imprescindible parlar català.
Procedència, Antequera (Málaga).

www.comercial-jobs.com · ofertes@coacb.com
Ref 15920
Detall de l’Oferta: Jocs infantils, lavabos
públics automatitzats, paviment de seguretat, mobiliari urbà.
Empresa molt introduïda en el sector públic, ofereix cobrir diverses zones de Catalunya (a concretar) a agent comercial
autònom, preferiblement amb experiència i contactes amb ajuntaments, per comercialitzar dos importants marques de
jocs infantils i altres productes coneguts i
introduïts, com: mobiliari urbà, paviments
de seguretat, estructures deportives, etc.
Procedència, Mataró (Barcelona).

cost en ple creixement. El nostre primer
producte consisteix en un ambientador
de cotxe atractiu i distingit disseny, que a
més compta amb una línia de fragàncies
dissenyades exclusivament pels nostres
perfumistes. Es tracta d’un producte senzill pel que no és necessari que l’agent
comercial compti amb experiència i coneixements previs. Necessitem agents
comercials amb cartera de clients en
algun dels següents sectors: automoció,
càmpings, botigues de complements,
basars i supermercats.
Procedència, Navarcles (Barcelona).

Ref 15929
Detall de l’Oferta: Cosmètica antienvelliment, productes de salut i nutrició.
Empresa americana present en 120 països i introduïda en el sector de la cosmètica d’alta gamma, productes de salut i
nutrició, busca agents comercials a nivell nacional per desenvolupar un nou projecte a Espanya. Necessitem persones
amb experiència en cosmètica i salut.
Es valorarà cartera de clients.
Procedència, Badalona.

LLAR, OCI I
INTERIORISME

Ref 15903
QUÍMICS, PLÀSTICS,
DROGUERIA, PERFUMERIA
I ENERGIES ALTERNATIVES

Ref 15899
Detall de l’Oferta: Cremes per a la
cura de la cara.
Busquem agents comercials autònoms
per a la distribució per tot Espanya de
cremes per a la cura de la pell. El tractament de bellesa per a la cura de la cara
consta de només 2 productes, els quals
concentren tots els principis actius per
hidratar, nodrir, combatre els signes de
l’envelliment, regenerar i aportar salut i esplendor. Són aptes per a tot tipus
de pell i edat. Les cremes estan elaborades íntegrament amb ingredients
naturals, de qualitat Premium superior.
Procedència, Barcelona.
Ref 15897
Detall de l’Oferta: Additius, tractaments de superfícies i productes de neteja per al formigó.
Empresa formuladora i distribuïdora
d’additius per al formigó, busca agents
comercials autònoms per a la zona de
Catalunya. Es requereix experiència en
el sector del “prefabricat de formigó”,
“plantes de formigó” o altres sectors industrials. Oferim comissió sobre import
facturat i cobrat. Percentatge segons
acord.
Procedència, Alacant.
Ref 15896
Detall de l’Oferta: Ambientador de
cotxe de disseny exclusiu.
Busquem agents comercials freelance
per cobrir el territori nacional amb la
nostra representació. Som una empresa
especialitzada en la perfumeria de baix

Detall de l’Oferta: Equips per a la fisioteràpia i la rehabilitació.
Empresa fabricant d’equips per a la
fisioteràpia i la rehabilitació, sol·licita
comercial per a la comercialització en
la zona de Barcelona, Girona, Lleida i
Andorra de productes d’electroteràpia,
mecanoteràpia i hidroteràpia.
Procedència, Montornés del Vallès (Barcelona).
Ref 15907
Detall de l’Oferta: Termo elèctric de
nova generació.
Empresa en expansió del sector del
sanejament i calefacció, busca agent
comercial multimarca per a la zona de
Catalunya. Ràpida introducció en el
mercat.
Procedència, Madrid.
Ref 15912
Detall de l’Oferta: Peces d’injecció.
Empresa petita d’injecció de plàstic, necessita un comercial per augmentar la
seva cartera de clients. Busquem nous
clients tant nacionals com internacionals. Injectem tot tipus de peces d’automoció, parament, electricitat, etc. Comercial a comissió.
Procedència, L’Ametlla del Vallès (Barcelona).
Ref 15915
Detall de l’Oferta: Sector ortopèdia i
sanitari.
Empresa distribuïdora d’estocs, busca
agent comercial especialitzat en el sector de l’ortopèdia i sanitari per a la venda d’un important volum de mercaderies a preu de liquidació per a hospitals
i ortopèdies. Possibilitats d’ingressos
molt elevats.
Procedència, Granollers.

Ref 15910
Detall de l’Oferta: Alta bijuteria i
accessoris.
Stella Green, marca francesa especialitzada
en la distribució de bijuteria i accessoris,
precisa incorporar comercial per a
expansió en el mercat nacional. El comercial
farà prospecció del mercat, haurà de visitar
a clients i mostrar el producte, i realitzarà
el seguiment i fidelització de la cartera de
clients dins la seva àrea d’influència. Es
requereix professional amb experiència
en el sector de la moda o bijuteria, amb
iniciativa i habilitats comercials, amb bona
presència, carnet de conduir i vehicle
propi. S’ofereix contracte d’autònom.
Procedència, Vilanova i la Geltrú
(Barcelona).
Ref 15914
Detall de l’Oferta: Regal promocional
personalitzat.
Empresa ubicada a Barcelona, busca agent
comercial del sector del regal promocional
per a ocupar lloc estable amb vistes a
futur. Les seves funcions principals serien
l’ampliació i manteniment de la cartera
de clients, preparació de pressupostos,
aportació
d’idees
sobre
dissenys
personalitzats, etc. S’espera que aquesta
persona pugui assumir en un determinat
temps responsabilitats de l’empresa. Es
requereix coneixements de Power Point
i paquet Office i un mínim de nivell B2
d’anglès. Es valorarà tenir nocions en
disseny gràfic o similar, així com en el sector
de la logística. Es tindran en compte també
candidats amb experiència o cartera de
clients en el sector promocional de ciutats
fora de Catalunya com Madrid, València,
País Basc, per representació a nivell
nacional. Es valorarà cartera de clients.
Procedència, Barcelona.
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Ref 15926
Detall de l’Oferta: Salut i descans.
Empresa dedicada a la venda de productes
relacionats amb la salut i el descans.
Necessitem incorporar 5 comercials per a la
promoció dels nostres productes. S’ofereix
ruta amb cites concertades cada dia amb
els nostres clients. S’ofereix contracte
indefinit, salari fix + altes comissions +
objectius per vendes. No és necessària
experiència. Imprescindible vehicle propi.
Procedència, Sant Cugat del Vallès
(Barcelona).

cartró i d’altres materials similars destinats al sector de l’alimentació, empreses
de càtering i hostaleria en general, busca
agents comercials introduïts en el sector
d’hostaleria per a la distribució de safates d’alumini, enciameres, safates termosegellat, bobina alumini, eixugamans i
cel·lulosa.
Procedència, Barcelona.

SERVEIS

Ref 15917

Ref 15901

Detall de l’Oferta: Producte per a nou
sistema d’emmagatzematge.
Necessitem quatre comercials amb
experiència per a nova empresa en
expanxió. Necessitem un comercial per
serctor d’hotels, restaurants i discoteques,
un segon comercial per a fabricants
de iots, creuers i caravanes, un tercer
per a gimnasos i mobiliari d’oficines i
un quart per a fabricants de mobles i
empreses de decoració. Fabriquem el
nostre propi producte que ha guanyat
un premi a nivell internacional destinat a
optimitzar espai en armaris de tot tipus.
Producte patentat a nivell internacional
amb disseny i sistema exclusiu.
Cobrament de comissions per venda.
Procedència, Barcelona.

Detall de l’Oferta: Cursos tècnics per a
l’obtenció dels carnets d’instal·lador.
Busquem assessor comercial per a centre
d’estudis. Es requereix edat aproximada de 25
a 40 anys, català parlat, nivell d’estudi mitjans,
imprescindible experiència en venda a domicili o atenció directa al client, persona dinàmica, amb bona presència, acostumat a treballar
per objectius, carnet de conduir B1 i vehicle
propi. S’ofereix incoroporació immediata al
departament comercial d’una de les més
prestigioses empreses del sector. Oferim excel·lent ambient de treball, formació a càrrec
de l’empresa, ingressos superiors a 40.000€
bruts anuals i visites concertades. El seu treball
consistirà en atendre les sol·licituds d’informació dels potencials alumnes del centre, tant en
les nostres instal·lacions com a casa del client,
i assessorar-los de l’itinerari formatiu més adequat segons les seves necessitats. Així mateix
s’encarregarà de fer la matriculació d’aquests
alumnes..
Procedència, l’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona).

Ref 15927
Detall de l’Oferta: Fusió locals públics o
particulars.
Distribuïdor oficial de Movistar, busca
agents comercials autònoms a la zona
de Catalunya per vendre els nostres
productes, tant a particulars com a locals
públics. Un exemple dels nostres productes
són: la TV amb tot el futbol per als locals
públics o particulars, línies mòbils, fibra/
ADSL, Fusió, etc. D’altra banda, també
busquem comercial a nivell nacional per
vendre la televisió per satèl·lit Movistar
Plus. No és imprescindible experiència.
Oferim interessants comissions. No
descartem a comercials que ja estiguin
comercialitzant
altres
productes.
Procedència, Barcelona.
PAPER, CARTRÓ,
ENVASOS I EMBALATGES

Ref 15918
Detall de l’Oferta: Serveis legals financers.
Busquem comercials per a sector financer
en matèria d’assessorament legal en processos d’insolvència i refinançament de
deutes. Nova Llei de la Segona Oportunitat.
Grans possibilitats de comercialització del
servei per necessitats en el sector i ajudes
legals al deutor. Formació sobre els continguts a comercialitzar a càrrec de l’empresa. Possibilitats d’incorporació en plantilla
amb contracte laboral segons perfil i preferències.
Procedència, Barcelona.

Ref 15531
Detall de l’Oferta: Safates d’alumini.
Empresa localitzada a Barcelona, dedicada al comerç de recipients i productes
d’emmagatzematge de plàstic, paper,
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Ref 15924
Detall de l’Oferta: Immobiliària.
Century 21 Dux, immobiliària a Barcelona, Martorell i Olesa de Montserrat, forma

part de la xarxa Century 21, marca internacional amb presència en més de 78
països. Per ampliació de zones, seleccionem assessors immobiliaris amb o sense
experiència prèvia en el sector, amb una
clara actitud emprenedora, que vulguin
desenvolupar una carrera professional en
una organització estable. Funcions a desenvolupar: captació i venda d’immobles,
seguiment de clients i gestió de la cartera, tancament d’operacions i assistència
durant el procés. Perfil desitjat: comercials
amb experiència en el sector immobiliàri
(no imprescindible), persones serioses,
compromeses amb el seu treball, alta capacitat d’organització i bona capacitat de
comunicació i d’adaptació. Oferim estabilitat laboral, pla de retribucions amb elevades comissions i formació a càrrec de
l’empresa.
Procedència, Barcelona.
Ref 15922
Detall de l’Oferta: Venda d’immobles,
locals i pàrquins. També lloguers o lloguer
amb opció a compra (O.C.).
Per importants i sòlida empresa constructora
i promotora amb seu a Barcelona, busquem
comercial amb les següents funcions i tasques
a desenvolupar: venda d’immobles, locals i
pàrquings. També lloguers o lloguers amb
O. C., negociar i tancar vendes, adaptació de
documents d’arres, contractes de compravenda, controlar tot el procés fins al lliurament de
l’habitatge i l’escriptura, organització de visites (atenció i seguiment de tots els possibles
clients, visites i contactes, atenció i control de
tots els contactes de possibles clients online),
informació telefònica en el despatx, coordinar
venedors/es d’obra i desplaçament a les obres
en cas necessari. També haurà de realitzar
tasques de màrqueting i comercialització així
com realitzar tasques de suport administratiu.
Procedència, Granollers (Barcelona).

Oferta Internacional
MAQUINÀRIA I AUTOMOCIÓ

Ref 15900
Detall de l’Oferta: Airejadors d’estalvi
d’aigua.
Societat comercial, busca agents comercials per tot el territori nacional. Els
nostres productes són ideals per a hotels, edificis residencials, hospitals, llars,
etc. Facilitem els materials de màrqueting i documents de suport. Oferim comissions altes per vendes realitzades.
Procedència, Txèquia.

Destacats

COACB

El COACB i Fira treballen en la III edició del Showroom
del Moble, del 12 al 15 de març
ELS COL·LEGIATS EXPOSITORS TINDRAN UN PREU ESPECIAL DE
28€/M2
Del 12 al 15 de març té lloc una nova edició del Showroom del Moble,
co-organitzat pel COACB i Fira de Barcelona i que se celebrarà al
recinte firal Gran Via.
El showroom, que serà més gran que a l’edició anterior, comptarà amb
un espai expositor de més de 14.000 m2 i una gran representació de
mobles: modern, clàssic, rústic – colonial, juvenil – infantil, descans,
exterior, tapissat i il•luminació.
El període de reserva d’estands ja està obert i els col•legiats que
vulguin ser expositors compten amb una subvenció del COACB
d’una part del cost del seu stand, tot quedant a un preu de 28 €/m2.
A la darrera edició del 2015, es van realitzar més de 2.500 comandes
en quatre dies i va congregar més de 5.200 visitants professionals del
sector, és a dir, una mitjana d’un per cada dos visitants professionals
va comprar.
Per aMés
més
informació
i inscripcions:
/ www.esven.org
informació
i reserva
d’estands:Tel.
Tel.93
93231
23194
9412
12/- info@esven.org
www.showroomdelmoble.com
/ info@shwroomdelmoble.com

Arriba una nova edició de
la nit dels Premis COACB
PRESENTA LA TEVA CANDIDATURA A L’EDICIÓ D’ENGUANY
El Col·legi celebra la XII edició dels Premis COACB, en la
que es premia la Trajectòria i Innovació de col·legiats i de les
empreses que col·laboren amb ells. L’acte tindrà lloc el proper
dia 26 d’octubre, a les 19.30 h., a l’auditori de La Pedrera.
Si fa més d’un any que ets col·legiat, pots presentar la teva
candidatura a les categories Trajectòria i Innovació. A més,
el Col·legi també premia la col·laboració d’empreses que
treballen en benefici del col·lectiu, atorgant el premi Empresa.
L’acte comptarà amb un espectacle, sortejos entre els assistents
i un còctel.

COACB ALS MITJANS
“El showroom Expopell creix i aplega més d’una trentena
d’expositors a Fira Barcelona”
Departament d’Empresa i Coneixement.
Generalitat de Catalunya
9 de maig de 2016
“Agents & Brokers lleva a BizBarcelona ofertas y entrevistas de
trabajo para comerciales”
Europa Press
31 de maig de 2016
“Más de 300 ofertas de empleo y entrevistas en una mañana”
La informacion.com
1 de juny de 2016

COACB AL TWITTER @coacbcn
Tweet principal · juliol 2016

Reunió dels agents de suport a la internacionalització
a la seu d’@accio_cat.
El #COACB és una de les entitats
pic.twitter.com/yNSswznoKJ

Acte per a col·legiats en actiu
Confirmació d’assistència, abans del 18 d’octubre, a:
premis@coacb.com / Tel. 93 231 94 12
(Gratuït per a col·legiats; acompanyants 10 euros. Aforament limitat)
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AGENDA COACB 2016

OCTUBRE
Del 12 al 14:
Fira del Llibre
Horari:
De 10 a 19 h. (Darrer dia de 10 a 17 h.)
Lloc:
Recinte firal Gran Via
Accés gratuït amb acreditació online
Dia 18:
Hora:
Lloc:

Lliurament de Títols i Diplomes
18.30 h.
COACB (Casp, 130)

Del 23 al 26:
Saló Hostelco
Horari:
De 10 a 19 h.
Lloc:
Recinte firal Gran Via
Accés gratuït amb acreditació online
Del 25 al 27:
IoT Solutions World Congress
Horari:
De 10 a 19 h.
Lloc:
Recinte firal Gran Via
Accés gratuït amb acreditació online
Dia 26:
Premis COACB
Hora
19.30 h.
Lloc:
Auditori de La Pedrera (Pg. Gràcia, 92)
Gratuït col·legiats (10 € acompanyants)
Dia 27:
Horari:
Lloc:

FORMA.T "Activa els teus 			
contactes a través de les xarxes socials"
De 18.30 a 20.30 h.
COACB (Casp, 130)

NOVEMBRE
Del 13 al 15:
Hora:

Showroom Expopell
Diumenge i dilluns, de 10 a 19:30 h.
Dimarts, de 10 a 17 h.
Lloc:
Cúpula Las Arenas
Accés gratuït amb acreditació professional
Dia 17:
Jornada d’Ocupació Professional
Horari:
De 9 a 17 h.
Lloc:
COACB (Casp, 130)
Inscripció prèvia obligatòria
Dia 23:
Horari:
Lloc:

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

Dia 24:
Horari:
Lloc:

FORMA.T “Avantatges i obligacions
fiscals del autònoms”
De 18.30 a 20.30 h.
COACB (Casp, 130)

Dia 30:
Horari:
Lloc:

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

A la venda la Loteria de
Nadal del COACB
El Col·legi posa
a disposició dels
col·legiats la loteria
de
Nadal
amb
participacions
de
5, 10 i 20 euros del
número 93.120.
La loteria es pot comprar a les oficines del COACB
(Casp, 130) o bé fent un ingrés a qualsevol oficina al
número de compte ES49 0182 2383 5502 0174 0664,
tot indicant el vostre nom i número de col·legiat.
Per fer la reserva de números és imprescindible enviar el
comprovant a l’e-mail: serveis@coacb.com o al fax 93 245 57
46.

Del 13 al 15 de novembre:
Showroom Expopell
Desena
edició
d’Expopell,
el Showroom dels sectors
Marroquineria, Complements i
Articles de Viatge que organitza
el Col·legi i que tindrà lloc del 13
al 15 de novembre, a la Cúpula Las Arenas (Plaça d’Espanya).
Els expositors presentaran les seves darreres col·leccions del
sector i els visitants (tots professionals) podran fer les seves
comandes durant els tres dies de showroom.
Més informació i acreditacions gratuïtes:
www.expopell.com / Tel. 93 231 94 12 / info@expopell.com

24 de novembre:
“Avantatges i obligacions
fiscals dels autònoms”
Conferència FORMA.T, gratuïta per a col·legiats, on s’exposaran les obligacions fiscals dels autònoms: impostos i declaracions que heu de presentar anualment,
així com els avantatges amb els que compteu per ser
agents comercials col·legiats i les deduccions que teniu.
La ponència anirà a càrrec de l’Assessoria Fiscal del COACB.
Dia:

Dijous, 24 de novembre

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)

Preu:

Gratuït per a col·legiats (25 € no col·legiats)

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

