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14% de descompte en totes les gammes, 

amb ofertes i promocions especials. 

- EquipEquipEquipEquips de protecció individuals de protecció individuals de protecció individuals de protecció individual (Epi) i màquina màquina màquina màquina VVVVendingendingendingending 
- ProteccióProteccióProteccióProtecció    ergonòergonòergonòergonòmica mica mica mica col·lectivacol·lectivacol·lectivacol·lectiva    iiii    individualindividualindividualindividual: terres i catifes 
- RobRobRobRoba de a de a de a de treball treball treball treball iiii    vestuarivestuarivestuarivestuari    laboral laboral laboral laboral corporatiucorporatiucorporatiucorporatiu personalitzat 
- ProducteProducteProducteProductes as as as absorbentbsorbentbsorbentbsorbents de s de s de s de netejanetejanetejaneteja    iiii    dddd’’’’higiene industrialhigiene industrialhigiene industrialhigiene industrial    

    

    

Serveis exclusiuServeis exclusiuServeis exclusiuServeis exclusius s s s perperperper    als socials socials socials socis de PIMEC:s de PIMEC:s de PIMEC:s de PIMEC:    

- EstudiEstudiEstudiEstudi    de consumde consumde consumde consums s s s iiii    riscosriscosriscosriscos, , , , per a conèixer les necessitats de cada client, quines 
normatives ha de complir, què està utilitzant, quin consum té i quin pressupost té 
assignat. 

- Assessorament tècnicAssessorament tècnicAssessorament tècnicAssessorament tècnic    en producten producten producten producteeee, per a veure quins productes s’ajusten a l’estudi 
previ i garantir les solucions més adients. 

- OptimiOptimiOptimiOptimittttzaciózaciózaciózació    de recursos en les comprede recursos en les comprede recursos en les comprede recursos en les compressss. Valoració de cost, durabilitat, comoditat i 
responsabilitat mediambiental, entre altres aspectes. 

- ServeiServeiServeiServei    de de de de mostresmostresmostresmostres    perperperper    a a a a realitzarrealitzarrealitzarrealitzar    testtesttesttest. Possibilitat d’adquirir mostres per a realitzar les 
proves de producte. 

- SolucionSolucionSolucionSolucions s s s fora de catàlegfora de catàlegfora de catàlegfora de catàleg, amb la cerca activa de nous productes per a oferir les millors 
solucions del mercat. 

MMMMéééés s s s avantatges per als socisavantatges per als socisavantatges per als socisavantatges per als socis    de PIMEC!de PIMEC!de PIMEC!de PIMEC!    

- Inscriu-te a la nostra NewsletterNewsletterNewsletterNewsletter i rebràs les darreres novetats i promocions.  
- Dona’t d’alta a l’Àreal’Àreal’Àreal’Àrea    EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa de l’e-commerce; perfil personal, tarifes personalitzades, promocions 

segmentades, historial de compra, documents adjunts i molt més. 
- Segueix-nos a les Xarxes socials:Xarxes socials:Xarxes socials:Xarxes socials: Twitter, YouTube i LinkedIn. 

Més informació: Més informació: Més informació: 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 a socis i tarifes:Avantatges per a socis i tarifes:Avantatges per a socis i tarifes:Avantatges per a socis i tarifes:        
NOMÉS ELS SOCIS DE PIMEC poden gaudir d’aquestes condicions.  
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TCRTCRTCRTCR    PROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓN::::    TreballaTreballaTreballaTreballa    sensesensesensesense    riscosriscosriscosriscos    

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa    ((((RaRaRaRaó socialó socialó socialó social))))        

CIF/NIFCIF/NIFCIF/NIFCIF/NIF        

ActivitatActivitatActivitatActivitat        

AdreçaAdreçaAdreçaAdreça        

PoblacióPoblacióPoblacióPoblació        CoCoCoCodi di di di PostalPostalPostalPostal        

TelèfonTelèfonTelèfonTelèfon        FaxFaxFaxFax        

Persona de contactPersona de contactPersona de contactPersona de contacteeee        

CàrrecCàrrecCàrrecCàrrec        

Correu electrònicCorreu electrònicCorreu electrònicCorreu electrònic        

    
����    Dono el meu consentiment per a que PIMEC pugui utilitzar les dades facilitades per a poder 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 segellSignatura i segellSignatura i segellSignatura i segell    

        

 _________________________ ,__________ de _________________ de 201_ 

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·LABORACIÓCLÀUSULA PRIVACITAT ACORDS DE COL·LABORACIÓCLÀUSULA PRIVACITAT ACORDS DE COL·LABORACIÓCLÀUSULA 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. 

 


