
Descomptes especials i exclusius per a empreses sòcies de PIMEC amb més 
de 25 agents, aerolínies, cadenes hoteleres, companyies de lloguer de cotxes 

i transport marítim.

PIMEC, que compta en aquest projecte amb el suport de Viajes Andrómeda, agència de referència en viatges 
corporatius, posa al teu abast el servei PIMEC Travel, que t’ofereix descomptes des del 3 fins al 40% per facilitar la 
projecció internacional de la teva empresa, i per tal que també en puguis gaudir a nivell personal. Per fer-ho, disposa 
de més de 90 experts consultors de viatges i amb la col·laboració de les marques més destacades en l’àmbit dels 
desplaçaments aeris, terrestres i marítims, i els serveis d’allotjament.

Si ja fa temps que acompanyem i assessorem les pimes catalanes a nivell internacional, en qualsevol de les fases 
d’internacionalització –preparació, expansió o consolidació– en els teus reptes legals, financers i tecnològics, ara,  
amb PIMEC Travel també podem fer-ho a nivell logístic. 

Aprofita aquest servei per ampliar el teu àmbit d’influència cap a mercats propers i cercar oportunitats a mercats 
emergents o en desenvolupament, com a element de competitivitat, creixement econòmic i com a formació, gràcies al 
contacte continuat amb realitats diferents de la nostra.
Bon viatge!

Per a més detall i per conèixer els descomptes específics de cada companyia, posa’t en contacte amb nosaltres.

ELS AVANTATGES LOGÍSTICS GLOBALS  
DEFINITIUS PER A LA PROJECCIÓ  

INTERNACIONAL DE LA TEVA EMPRESA!

Aerolínies Cadenes hoteleres

Lloguer de vehiclesTransport marítim

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

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.

pimec.org Membre de la



PERSONA DE CONTACTE

Nom Cognoms

Telèfon Mòbil

Correu electrònic

Càrrec, àrea funcional

Càrrec, categoria professional

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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Necessitat logística pròxima o urgent                                           País / Proveïdor

Informació concreta sobre una destinació o proveïdor               País / Proveïdor

Informació general/concertar visita

DADES EMPRESA

Empresa (Raó social)

CIF/NIF 

Adreça Codi Postal

Població Provincia

Telèfon
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