Full de candidatura: Comerç i/o servei més dinàmic
Patrocinat per:

Reconeixements Cecot 2015 al Progrés Empresarial
Poden optar a aquest Reconeixement totes les empreses catalanes l’activitat de les quals es desenvolupi
dins del sector del comerç i/o del sector serveis que disposin com a mínim d’un establiment a peu de carrer.
Valoració de les candidatures
• El jurat valorarà les empreses que optin a aquesta categoria atenent a les estratègies de
dinamització, competitivitat, creativitat i aplicació de noves tecnologies de la informació, així com
l’obertura de nous punts de venda, la posada en marxa de l’e-commerce, la posada en marxa de
nous productes i/o serveis, les innovacions comercials realitzades, les campanyes promocionals, la
introducció de suports electrònics/informàtics als establiments, la reforma i modernització dels
establiments, l’evolució de la plantilla, la implicació amb les activitats de promoció i dinamització
comercial que promoguin les associacions de comerciants de l’entorn, així com els plans de formació
executats a l’empresa.
• Les accions esmentades per les empreses participants s’hauran d’haver dut a terme l’any 2014.
Dades de l’empresa
Empresa:

Nom comercial:

Nif:
Adreça:
Població:
Tel:
E-mail:
Web:

Persona contacte:
Càrrec:
Activitat/s:

CP:
Fax:

Anys
Evolució de les vendes
Total facturació en miler
d’euros

2012

2013

2014

Anys
Evolució de la plantilla
Total nombre de persones

2012

2013

2014

Anys
2012
Evolució del nombre d’establiments comercials
A eixos comercials
A altres zones

2013

2014

Anys
2012
Inversió per àrees (en miler d’euros)
Instal·lacions i mobiliari
comercial
Medi Ambient

2013

2014

Formació i qualitat
Noves tecnologies i ecommerce
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Material d’imatge que s’adjunta
 Catàlegs
 Vídeos/fotografies
 Mostres
 Altres
Descripció de l’activitat o el servei que motiva la presentació de la candidatura
(es poden adjuntar memòria i materials que donin suport a la candidatura)

Presentació de les candidatures
Les candidatures s’hauran de presentar a la seu social de la Cecot (c. Sant Pau, 6 - 08221 Terrassa), o a
través del correu electrònic info@nitdelempresari.com a l’atenció del Departament de Comunicació
(referència: Reconeixements Cecot 2015), fins el dia 18 de setembre de 2015 amb totes les dades
complimentades per facilitar l’avaluació del jurat qualificador.
Condicions
•

El lliurament del material a la Cecot significa l’acceptació de les bases per part de l’empresa. El seu
incompliment suposarà la no acceptació de la candidatura.

•

La documentació presentada pels participants quedarà dipositada confidencialment al departament de
Comunicació de la Cecot (comunicacio@cecot.org | www.nitdelempresari.com | Telèfon: 93 736 11 15).

Amb el suport de:
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