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MATERIAL D’IMATGE QUE S’ADJUNTA

INVERSIÓ PER ÀREES (en milers d’euros)

Instal·lacions
Mobiliari comercial

Medi ambient

Formació
Qualitat

Noves tecnologies

Publicitat i imatge

euros euros euros

EVOLUCIÓ NOMBRE ESTABLIMENTS COMERCIALS

En eixos comercials

En altres zones

EVOLUCIÓ PLANTILLA (nombre de persones)

Total

Anys 2014 2015 2016
EVOLUCIÓ VENDES (en milers d’euros)

euros euros euros

Total facturació

DADES DE L’EMPRESA

Empresa:

NIF:

Adreça:

Població: CP:

Persona de contacte:

Càrrec:

Activitat:

Nom comercial:

Tel:

Fax:

Correu electrònic:

Web:

Data de constitució de l’empresa:

• Catàlegs      • Presentacions Vídeo / Fotos      • Mostres      • Altres:
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Important: Envieu aquests fulls de participació abans del divendres, 28 d'abril de 2017. Els podeu remetre per correu electrònic a l’adreça 
mpombo@pimec.org, o per correu postal al carrer Viladomat, 174, 08015 Barcelona, Sra. Maribel Pombo. Adjunteu tot el material i 
documentació complementària que considereu oportú (DVD, catàlegs, mostres, etc.)

F U L L  D E  PA R T I C I PA C I Ó
Micro, petita i mitjana 
empresa de Catalunya



NOTA: Dades que cal tenir en compte per emplenar aquest full (podeu fer més còpies si us calen més fulls):

• Obertura de punts de venda • Reforma i modernització dels establiments • Esforços formatius fets • Evolució de la plantilla • Introducció de suports 
electrònics/informàtics als establiments • Participació en grups de compra • Innovacions comercials realitzades • Serveis nous/productes nous 
• Implantació de noves tecnologies de la informació • Iniciativa comercial • Evolució històrica (es valorarà documentació acreditativa).
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COMENTARI DE LES ACCIONS MÉS DESTACABLES DE 2016
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Important: Envieu aquests fulls de participació abans del divendres, 28 d'abril de 2017. Els podeu remetre per correu electrònic a l’adreça 
mpombo@pimec.org, o per correu postal al carrer Viladomat, 174, 08015 Barcelona, Sra. Maribel Pombo. Adjunteu tot el material i 
documentació complementària que considereu oportú (DVD, catàlegs, mostres, etc.)

F U L L  D E  PA R T I C I PA C I Ó
Micro, petita i mitjana 
empresa de Catalunya
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