Reconeixements Cecot 2022 al Progrés Empresarial
Transformació digital sector comerç
Poden optar a aquest Reconeixement totes les empreses l’activitat de les quals es
desenvolupi a Catalunya dins del sector del comerç, tant en la venda de productes
com en la prestació de serveis que disposin com a mínim d’un establiment en planta
baixa o a peu de carrer. En el cas d’empreses de prestació de serveis aquesta darrera
condició no és obligatòria.
L’objectiu és reconèixer l’impuls de les empreses del comerç i dels serveis per
adaptar-se a les noves tendències i hàbits de consum i satisfer així les noves
demandes i necessitats de les persones consumidores cada vegada més digitals.
Valoració de les candidatures
El jurat valorarà les empreses que optin a aquesta categoria atenent a:
• Els projectes de comerç que comportin un nou model de negoci i/o una nova
unitat estratègica de negoci.
• La definició d’una estratègia digital.
• Evolució dels seus canals comercials i de relació amb els seus clients cap a
canals més digitals. L’obertura de nous canals de venda i les accions dirigides
a aconseguir l’omnicanalitat, especialment solucions de sistemes de
fidelització i venda en línia.
• Gestió interna i canvi cultural (processos interns i treballadors digitals).
• Existència, grau d’implantació i execució d’un pla de transformació digital.
• Les innovacions realitzades que millorin substancialment el procés de
comercialització.
• L’ús de suports digitals als establiments.
• Les accions de promoció i divulgació a través de les xarxes socials.
• L’aplicació d’experiències innovadores en la gestió d’equips.
• Actuacions formatives per l’atracció i retenció del talent.
Les accions esmentades per les empreses participants s’hauran d’haver dut
a terme entre els anys 2020 i 2021.
Dades de l’empresa
Empresa:
NIF:
Adreça:
Població:
CP:
Telèfon:
E-mail:
Web:

Nom comercial:
Persona contacte:
Càrrec:
Activitat:
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Evolució de les vendes
2020

2021

2022 (30/06/2022)

2020

2021

2022 (30/06/2022)

2020

2021

2022 (30/06/2022)

Total facturació en miler d’euros

Evolució de la plantilla

Número total de persones

Inversió per àrees (en milers d’euros)

Instal·lacions i mobiliari comercial
Medi ambient
Formació i qualitat
Noves tecnologies i e-commerce

Presentació de candidatures

L’empresa candidata ha de presentar un informe amb un resum de
l’actuació o actuacions dutes a terme.
L’informe ha d’explicitar els criteris de valoració d’aquesta categoria, descrivintlos i quan sigui oportú quantificant-los.
L’informe ha d’incloure de manera resumida:

Paràgraf amb una breu presentació de l’empresa.
 Reflectir la informació més important i no superar una extensió equivalent
a 5 fulls de de DIN A4 (interlineat senzill i lletra Arial 11).
 Es poden incloure taules de contingut o imatges però en cap cas es podrà
sobrepassar el límit dels 5 fulls.
 Els mèrits exposats poden estructurar-se en funció de quatre eixos:
o Actuacions per tenir presència a Internet
o Actuacions per la transformació de l’establiment en comerç
digital
o Actualitzacions destinades a la digitalització dels processos de
l’establiment
 L’organització posa disposició una plantilla per realitzar aquest document.

Un cop complimentat el formulari que conté aquest document, cal salvar-lo i enviar-lo
juntament amb l’informe de cinc pàgines al correu electrònic info@nitdelempresari.com a
l’atenció del Departament de Comunicació (referència: Reconeixements Cecot 2022), fins el
dia 20 de setembre de 2022 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.
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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).

Segons estableix l’Art. 13 RGPD (UE) 2016/679, us informem que les dades recollides formaran part d’un fitxer titularitat de la Cecot amb
la finalitat de tramitar la vostra participació als Reconeixements Cecot i participació a la Nit de l’Empresari. Podràs exercir els teus drets a
través d’aquesta adreça rgpd@cecot.org o dirigir-te directament al nostre Delegat de Protecció de Dades al correu dpd@cecot.org.
Finalment, t’informem que t’assisteix el dret a reclamar davant de l’AEPD .

Amb el suport de:
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