
 

 

 

SERVEIS EXCLUSIUS  
PER A SOCIS DE PIMEC  

ACORDS DE COL·LABORACIÓ 

PIMEC · www.pimec.org · pimec@pimec.org 

 

Dinamitza el teu negoci GRATUÏTAMENT , 

amb tots els socis de PIMEC i els seus 
treballadors 

 
Sabem de la importància que té per als proveïdors a ccedir a empreses i consumidors d’una 

manera senzilla, eficient i efectiva per comunicar i canalitzar els seus productes. 

T’ajudem a vendre més 
Si ets soci de la patronal, el Portal de descomptes  PIMEC t’ajuda a activar les vendes de la teva 
empresa, anunciant i promocionant els teus producte s i serveis gratuïtament.  

Dinamitza el teu negoci 
A través del Portal de descomptes PIMEC podràs dona r a conèixer als consumidors els teus 
productes i serveis oferint condicions avantatjoses . 

 

� Disposes de productes i serveis excel·lents i estàs  interessat a col·laborar amb nosaltres? 
� Vols fer arribar els teus productes a les empreses i als consumidors? 
� Vols augmentar les teves vendes i comunicar fàcilme nt els teus productes? 

 

A més: 
El cost de l’anunci és GRATUÏT per als socis de PIMEC  

Més informació:  
Si desitges rebre’n més informació, o una oferta personalitzada per al teu cas, omple la sol·licitud adjunta i envia-la 
a: acordsidescomptes@pimec.org, o bé contacte 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. 



 

 

 

SERVEIS EXCLUSIUS  
PER A SOCIS DE PIMEC  

ACORDS DE COL·LABORACIÓ 

PIMEC · www.pimec.org · pimec@pimec.org 

Dinamitza el teu negoci GRATUÏTAMENT , 

amb tots els socis de PIMEC i els seus 
treballadors  

Empresa (Raó social)  

CIF/NIF  

Activitat  

Adreça  

Població  Codi Postal  

Telèfon  Fax  

Persona de contacte  

Càrrec  

Correu electrònic  

���� Desitjo rebre informació sense cap compromís per part de la nostra empresa. 

Signatura i segell 

 

 ______________________________ , ___________ de _____________________ de 201_ 

 
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal  (LOPD),  

s’informa les persones que emplenin aquesta butlleta que les dades  que ens faciliteu, tant personals com comercials, quedaran 

incorporades al fitxer de socis, comunicat al Registre General de Protecció de dades, amb la finalitat de satisfer la vostra sol·licitud 

i poder donar compliment al servei concertat. 

Així mateix, doneu el vostre consentiment exprés per la cessió d’aquestes dades a l’empresa sol·licitada amb la finalitat de donar 

compliment al conveni de col·laboració al qual fa referència aquesta butlleta d’adhesió, i poder atendre amb satisfacció la vostra 

sol·licitud.  

El responsable d’aquest fitxer és PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya, amb domicili social al carrer Viladomat, 174, 08015 
BARCELONA, davant el qual pot sol·licitar, en qualsevol moment l’accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació, 
oposició i cancel·lació per això haurà de dirigir-se per correu postal a PIMEC, o bé per correu electrònic pimec@pimec.org.    

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. 


