
 

SPONSOR - PATROCINADOR:   

Empreses, corporacions o organitzacions que aportin més de 1.200,00€ anuals. Enfocat a 

aquelles entitats que vulguin promocionar la seva imatge a través de la Cambra. 

 Visibilitat a la pàgina principal de la Cambra de Comerç i Indústria de Valls 

 Formar part del Consell Estratègic de la Cambra 

 Patrocionador general en totes les comunicacions i actes de la Cambra 

 Presència exclusiva actes i esdeveniments de la Cambra. 

SERVEIS 

1. Formar part del Ple i del Comitè Executiu 

2. Logotip de l’empresa a l’espai socis PREMIUM web de la Cambra Valls amb link a 

la web corporativa, dades de contacte i definició de serveis 

3. Cerca d’aliances per participació en projectes europeus 

4. Participació en els fòrums de debat i els comitès de treball de l’escola de logística 

amb les grans empreses d’àmbit català i estatal. 

5. Assessorament personalitzat i individualitzat  

6. llistat d’empreses sòcies Cambra 

7. Descompte del 30%, en els serveis Cambra Valls 

- Anàlisi i prospecció Mercats internacionals  

- Tràmits propis de l’inici de l’activitat exportadora 

- Consultoria comerç internacional 

- Assessoria juridicoadministrativa internacional 

- Certificats d'origen  

- Factures i legalització de firmes  

- Quaderns A.T.A. 

- Traduccions i interpretacions 

- Inscripció registre patents 

- Tràmit número exportador 

- inscripció EEN 

- Xarxa Mundial de Cambres de Comerç 

- Assessoria mediambiental i energètica 

- Camerfirma 



 

- Camerdata 

- Formació a mida i personalitzada 

- Comunicació d’ofertes de treball i cerca de persones candidates 

- Jornades 

- Conferències 

- Webinars 

- Workshops 

- Fires i esdeveniments 

- Lloguer d’espais amb sales equipades  

8. Altaveu notícies empresa: Servei de comunicació de les notícies de l’empresa a 

través dels nostres mitjans 

9. Servei de comunicació i promoció a disposició de l’empresa sòcia: 

- Entrevistes, reportatges i promoció amb publicacions als mitjans de 

comunicació, les xarxes socials i la pàgina web 

- Elaboració de Comunicats de premsa i difusió als mitjans de comunicació 

(locals, comarcals i nacionals) 

- Convocatòria de rodes de premsa, comunicació d'actes i la seva 

organització. 

- Elaboració de Continguts per a Web o Xarxes Socials 

Entrevistes als mitjans de comunicació 

- Recull de premsa i fotogràfic d'esdeveniments. 

- Redacció de textos, articles d'opinió... 

 

10. Descompte del 20% en els continguts de pagament de la plataforma de logística i 

internacionalització  

11. Descompte del 20% en els tickets de consultoria de l’ICIL 

12. Informació i assessorament en ajudes i subvencions. 

13. Promoció de contactes amb empreses d’altres Cambres 

 

 


