ESTALVI D’ENERGIA
AL TEU COMERÇ

Organitza:

Vols una diagnosi energètica gratuïta?
Vols conèixer les millors

Col·labora:

D.L B.11546-2016

solucions d’il·luminació?

ESTALVI D’ENERGIA AL TEU COMERÇ
Objectiu:
Conscienciar, informar i aplicar mesures d’eficiència
energètica per un Comerç català més productiu,
rendible i sostenible.
Com:

AGENDA

Demostrant la relació entre energia, economia i medi ambient.
Donant a conèixer criteris i bones pràctiques de gestió

Barcelona

energètica i com es poden aplicar aquests a qualsevol activitat.

de 9.30h a 11.30h

Demostrant que en qualsevol comerç es poden incloure criteris

Dilluns, 23 de maig de 2016 (jornada inaugural).

de rentabilitat, ambientals, i d’eficiència , fins i tot millorant la

Dilluns, 30 de maig de 2016.

imatge davant dels clients.

Dimarts, 7 de juny de 2016.

Donant a conèixer les accions i professionals que poden
garantir el major estalvi i assolir els objectius d’eficiència.
A tenir en compte:
En el formulari d’inscripció poden sol·licitar la diagnosi gratuïta.
El CCAM posa a l’abast del sector préstecs amb un aval
del 70%, tramitats amb CaixaBank o Banc de Sabadell,
de 10.000€ a 100.000€ de la línia Emprèn (el termini
finalitza el 30 de setembre de 2016)

Lloc: Artesania de Catalunya (CCAM); C/ Banys Nous, 11.
Girona
de 9.30h a 11.30h

Dilluns, 6 de juny de 2016.
Lloc: Auditori Josep Irla dels SSTT del Departament
d’Empresa i Coneixement Plaça Pompeu Fabra, 1.
Reus
de 9.30h a 11.30h

Dilluns, 13 de juny de 2016.
Lloc: Cal Massó (Antiga Fabrica de Licors Massó),
Per més informació:
(+34) 934 849 909
Per inscriure’s a la jornada:
www.ccam.cat · chernandez@gencat.cat

Pròsper Bofarull, 7
Lleida
de 9.30h a 11.30h

Dilluns, 20 de juny de 2016.
Auditori de Governació, Lluis Companys, 1.
Manresa
de 9.30h a 11.30h

Dilluns, 27 de juny de 2016.
Lloc: Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement
a la Catalunya Central, Alfons XII, 13

