COMERÇ

ASSESSORAMENT
ECONÒMIC
I FINANCER
L’assessorament individual a les empreses
ofereix als empresaris i als comerciants del
sectors del comerç i els serveis propostes
per millorar la gestió del negoci i adequar-la
a les noves necessitats del mercat.

El servei, ofert mitjançant un equip de tècnics professionals, posa a disposició dels empresaris les solucions més adients, amb l’objectiu de donar resposta
als possibles dubtes que sorgeixen en la gestió diària
del negoci, i orienta sobre la millor estratègia, per tal
que el comerç sigui cada vegada més competitiu.
OBJECTIU
Ajudar a l’empresa comercial en l’anàlisi i control
econòmic-financer del seu negoci per tal de conèixer
si es guanyen o es perden diners, i on, i així prendre
les millors decisions per tenir negocis solvents i competitius.
CONTINGUT
Segons les necessitats de l’empresari, es poden analitzar els diferents elements de l’empresa comercial,
com ara:
• Anàlisi i avaluació del compte de pèrdues i guanys.
• Anàlisi i avaluació del balanç de situació.
• Anàlisi i avaluació del punt mort.
• Anàlisi del període mitjà de maduració.
• Anàlisi i avaluació de les fons de finançament.
• Conclusions.

A QUI S’ADREÇA
Empreses de comerç de petita i mitjana dimensió.
SUPORT TÈCNIC EN 4 PASSOS
1.	Contacte telefònic amb el propietari de l’establiment per
tal de concretar la documentació que s’utilitzarà durant la
visita.
2.	Visita a l’establiment, en què professionals tècnics analitzaran la documentació preparada i valoraran in situ com
es realitza el control i la gestió econòmica-financera de
l’establiment comercial.
3.	Amb aquesta informació es redacta un informe amb una
sèrie de recomanacions que ajudin a controlar el negoci.
4.	A partir d’aquí es valorarà amb l’empresari la realització
del seguiment de qüestions tractades durant la visita i recollides en l’informe amb l’objectiu de donar suport en la
implementació de les millores proposades.
PREU DE L’ASSESSORAMENT
El preu de l’assessorament és de 500 €.
Aquest programa compta amb el suport
econòmic de l’Ajuntament de Barcelona.

500 €
ARA

75 €
+
IVA

Demana el teu assessorament per només 75 € + IVA.
Aquesta subvenció està subjecta a limitacions pressupostàries.
Amb el suport de:
Més informació: Competitivitat i Formació
Tel. 902 448 448 (ext. 417)
Adreça electrònica competitivitat@cambrabcn.org

