SERVEIS
EXCLUSIUS
PER A SOCIS
DE PIMEC
ACORDS DE
COL·LABORACIÓ

Troba el despatx o la sala de reunions que més s’adapti
a les teves necessitats amb un 10% de descompte

El canvi de paradigma laboral provocat per la pandèmia ha afectat tots els sectors empresarials, i ha suposat un
nou escenari on empreses i treballadors viuen noves realitats a les quals han d’adaptar-se. En aquest context, han
aparegut noves tendències laborals que han vingut per quedar-se, i que són la llavor de la nova normalitat del mercat
de treball dels propers anys.
Una és l’augment del teletreball. Les empreses han promogut polítiques de home office. Han flexibilitzat la presencialitat
i l’espai de treball i han ofert la possibilitat de treballar des de fora de l’oficina, ja sigui a casa o en espais de treball
comuns a prop de casa. Una altra ha estat la hibridació dels llocs de treball. Moltes empreses han aprofitat la pandèmia
per a replantejar-se el manteniment d’oficines que durant molt de temps han estat desocupades.
En aquest context, els espais de coworking o altres espais de treball compartit s’han erigit com una solució que ha
resolt moltes necessitats derivades de la nova normalitat. Aquests espais flexibles resolen la dicotomia entre treball
presencial i remot i són una gran alternativa a les oficines tradicionals, ja que ofereixen el millor de cada format. Són
espais gestionats professionalment, que integren, a més de l’espai, tecnologia i serveis. La millor i més econòmica
solució perquè professionals, autònoms i pimes puguin desenvolupar la seva activitat. Poden contractar exactament
el que necessiten pel temps que ho necessitin i de manera immediata.

Gaudeix d’un 10% de descompte
Des de PIMEC i en col·laboració amb les associacions PROWORKSPACES i COWOCAT, troba el despatx que més
s’adapti a les teves necessitats, tria la sala de reunions perfecta per a cada situació i descobreix espais per a organitzar
les teves presentacions, cursos o tallers.
Posem a la teva disposició lloguer d’espais en ciutats com Alacant, Barcelona, Castelló, Girona, Gijón, Eivissa, Lleó,
Lleida, Madrid, Melilla, Sevilla, Tarragona, Tenerife, València i Saragossa.

Més informació:
Si desitges rebre més informació, o una oferta personalitzada per al teu cas, omple la sol·licitud adjunta i envia-la a:
acordsidescomptes@pimec.org, o bé contacta amb el departament al Tel. 93 496 45 00.
També pots enviar la sol·licitud online a través de la nostra pàgina web: http://www.pimec.org/ca/contacte-acords
Avantatges per als socis i tarifes:
NOMÉS ELS SOCIS DE PIMEC poden gaudir d’aquestes condicions.
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PERSONA DE CONTACTE
Nom

Cognoms

Telèfon

Mòbil

Correu electrònic
Càrrec, àrea funcional

Tria una opció

Càrrec, categoria professional

Tria una opció

DADES EMPRESA
Empresa (Raó social)
CIF/NIF
Adreça

Codi Postal

Població

Provincia

Telèfon
Marca la ciutat on desitges sol·licitar espai:
Alacant
Barcelona
Castelló
Girona

Gijón
Eivissa
Lleó
Lleida

Madrid
Melilla
Sevilla
Tarragona

Tenerife
València
Saragossa

Dono el meu consentiment per tal que PIMEC pugui utilitzar les dades facilitades per a informar-me de les
novetats, serveis, notícies i/o promocions com a organització empresarial a través de diferents canals de
comunicació com, per exemple, butlletins electrònics.
Signatura i segell

		

,

de 			

de 202_

Remet aquesta sol·licitud per correu electrònic a: acordsidescomptes@pimec.org, o bé online a través de la nostra
pàgina web: http://www.pimec.org/ca/contacte-acords.

CLÀUSULA PRIVACITAT ACORDS DE COL·LABORACIÓ
D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, us informem de la política de privacitat que aplicarem a aquestes dades. El
responsable del tractament és la Confederació Empresarial PIMEC, Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, amb NIF: G61512257. Les dades seran
tractades amb la finalitat de respondre a la vostra sol·licitud d’informació sobre acords amb tercers. Es conservaran el temps necessari per complir
amb la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de l’esmentada finalitat. La signatura
d’aquest document implica que accepteu expressament que les dades proporcionades seran comunicades a les empreses que proporcionen les ofertes
especials de productes i serveis per als associats que heu assenyalat amb la finalitat que us puguin fer arribar la informació sol·licitada. Una vegada
comunicades, les dades passaran a formar part de tractaments dels quals són responsables cadascuna de les empreses que han rebut les dades, i que
us proporcionaran la informació adient sobre la política de privacitat que aplicaran al tractament de les vostres dades. En relació al tractament del qual
és responsable PIMEC, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió de les dades, i de limitació i oposició al seu tractament. Per a això,
us podeu dirigir a PIMEC per correu postal al C/Viladomat, 174 08015 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a privacitat@pimec.org.
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