La Xarxa FEGP · Interrelació

Més de 1.000 socis al Gran Penedès
a Trobades de contacte
comercial
a Directori d’empreses
associades
a Mapa d’avantatges · Soci a
soci
a Notícies d’empresa
Va d’Empresa
a L’Empresa del dia
a Espais de ràdio i televisió periòdics
a Reportatges d’empresa a Perspectiva
SUPORT A L’EMPRESA

Representació i acompanyament

a Xarxa Consular, 24 municipis del Gran
Penedès tenen un delegat consular de
la FEGP
a Sindicatura de l’Empresa

Escola de Direcció d’Empresa

15% de descompte
a Formació per a directius
a Postgraus universitaris
a Programes de direcció
a Cursos monogràfics

Borsa de Treball

Gratuïta per als socis
a Processos de selecció
de personal
a 500 currículums
a la teva disposició
Gabinet d’assessorament · Gratuït

40 experts en àrees diferents a disposició
dels socis
aAssessorament directiu aInteriorisme
aAssegurances		
aInternacional
aComerç electrònic
aInternet, SEO
aComercial			
aInvest. de mercats
aComptable			
aLaboral
aComunicació		
aMàrqueting
aDirecció de persones
aMedi ambient
aDret mercantil		
aPrev. de riscos
aDret urbanístic		
aPropietat industrial
aEficiència energètica
aProtec. de dades
aEmpresa familiar		
aProtocol empresa
aFinancer		
aFranquícies
aPublicitat			
aFiscal
aPsicologia industrial
aQualitat
aImatge d’empresa
aSelec. de personal
aInformàtica (aplicacions) aTelecomunicacions
aInformàtica (equipament)aXarxes socials

FEGP Formació

20% de descompte
a Formació a mida
a Cursos in company
a Seminaris i tallers
a Cursos subvencionats

Informació
Servei d’informació

a FEGPèdia · Informació actualitzada en tots
els àmbits de treball i afectació de l’empresa
a Subscripció gratuïta al butlletí diari
Què·De·Nou i als digitals de la FEGP
aSubscripció gratuïta a la revista Persectiva
aConsultes puntuals
Mercat d’oportunitats

a Publicació gratuïta d’ofertes

Saps de tot el
que pots gaudir
per ser soci?

Actes i convocatòries

aLa Nit de l'Empresa · Premis FEGP
aFòrum Gran Penedès
aFEGP 7x7’ · Contactes comercials
aSessions informatives · Novetats
aLa Quinzena de l’Empresa (juny)
aConferències i ponències diverses

Avantatges comercials

Fins a 0,10 €

Fins al -50%

Fins al -25%

Del 10 al 30%

per litre de dièsel
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Convenis
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Visió econòmica

FEGP

Condicions
-10%

en la factura
energètica

1

Reportatges d’Empresa
FEGP
Federació Empresarial
del Gran Penedès

Coolinary
Grup Instatec
Fertub

Estrelles i Forquilles
Maig, 2017
Núm. 136

Adn Studio presenta “La genètica de la FEGP”

Cal Padrí

Gent emprenedora

Reportatges d’Empresa

Josep Baijet

Fricañ, Museu del Ferrocarril,
Reciclatges González,
Polièdric i Tendals Busquets

Economia

Índex ADEPG · FEGP 2017
de Competitivitat Territorial

Juny, 2017
Núm. 137

Estrelles i Forquilles

Hotel Estela, Hotel de l’Art
El Comerç de la FEGP
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La Balança

La Nit de l’Empresa

Premis FEGP 2017
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