
Dossier de patrocini 2019

14 de novembre de 2019 – 15.30 h
Palau de Congressos de la Llotja de Lleida 



Després de l’èxit de la primera edició de
l’esdeveniment Lleida Empresa al 2018, PIMEC
Lleida organitza per segon any aquesta gran
trobada de la petita i mitjana empresa de Lleida,
el 14 de novembre d’enguany.

Aquesta serà la trobada per a l’empresari i
empresària de la micro, petita i mitjana
empresa, així com per als treballadors
autònoms del territori.

#lleidaempresa19

SOBRE LA JORNADA

Un espai per a compartir experiències, generar noves sinergies i fomentar el networking entre els
empresaris i empresàries del territori per encaminar-nos cap al futur de les pimes.

Al 2018 ens varen acompanyar més de 300 assistents de 180 empreses, aquest any no t’ho pots perdre!



Les aportacions econòmiques per a les entrades a la jornada Lleida Empresa van destinades al programa
solidari emppersona-segona oportunitat, un servei de la Fundació PIMEC d’acompanyament a les
persones empresàries i autònomes que es troben en situació d’atur o en serioses dificultats, i que ja ha atès
més de 800 persones.

L’equip tècnic i de col·laboradors de la Fundació PIMEC les orienten i les assessoren per tal de redirigir el seu
negoci, reemprendre o recol·locar-se, proporcionant-los, a més, atenció i ajuda perquè puguin recuperar la
confiança en si mateixes.

L’any passat es van recaptar 2.268 euros, que es van entregar íntegrament a aquest programa solidari per
invertir a Lleida, gràcies a que l’aportació dels patrocinadors va suportar l’organització de l’acte.

Per a aquesta segona edició volem seguir la mateixa fórmula, animant a les empreses a contribuir a aquest
repte.

PARTICIPAR A UN ACTE SOLIDARI



PATROCINADORS DE LA PRIMERA EDICIÓ 2018



1. Aparició del logotip a les plaquetes dels premis

2. Aparició del logotip al Photocall

3. Aparició del logotip a la pantalla del teatre

4. Aparició del logotip en la web www.lleidaempresa.cat 

5. Aparició del logotip en les publicacions a premsa 

6. Entrada - Sopar per a 10 persones.

7. Possibilitat de realitzar un regal corporatiu als assistents

(400 aprox.)

*L’import de l’aportació és en qualitat de donació i és susceptible de deducció de la quota de l’impost de 
societats o de l’impost de la renda de les persones físiques (articles 19 i 20 de la llei 49/2002 de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i incentius fiscals al mecenatge).

Per ser patrocinador envia un correu electrònic a atorres@pimec.org 

PATROCINADOR

Aportació: 500€



Preu socis de PIMEC: 19€
Preu no socis de PIMEC: 25€
Pack de 5 entrades: 90€
Pack de 10 entrades: 150€

*L’import de l’aportació és en qualitat de donació i és susceptible de deducció de la quota de l’impost de societats o de 
l’impost de la renda de les persones físiques (articles 19 i 20 de la llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les 
entitats sense ànim de lucre i incentius fiscals al mecenatge).

PREUS ENTRADA ACTA 



Web de la jornada: https://www.lleidaempresa.cat/acte2018/#

Pàgina web PIMEC: https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/agenda/trobada-micro-petita-mitjana-
empresa-lleida

Nota de premsa 1: https://www.pimec.org/ca/institucio/sala-premsa/notes-premsa/350-empresaris-
participen-primera-trobada-micro-petita-mitjana

Nota de premsa 2: https://www.pimec.org/ca/institucio/sala-premsa/notes-premsa/jornada-lleida-
empresa-impulsada-pimec-lleida-recapta-mes-2000

PIMEC Lleida

Rambla de Ferran, 8
25007 Lleida
Telèfon: 973 22 87 73
atorres@pimec.org

MÉS INFORMACIÓ

https://www.lleidaempresa.cat/acte2018/
https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/agenda/trobada-micro-petita-mitjana-empresa-lleida
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https://www.pimec.org/ca/institucio/sala-premsa/notes-premsa/jornada-lleida-empresa-impulsada-pimec-lleida-recapta-mes-2000
mailto:atorres@pimec.org


MOLTES GRÀCIES! 

Per ser patrocinador envia un correu electrònic a atorres@pimec.org 


