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La institució

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació
de Barcelona, amb més de 125 anys d’història,
és una de les institucions més representatives de
la societat civil catalana.
La Cambra contribueix al progrés del país com a
part activa de la societat civil catalana. Treballa
per garantir la promoció de l’activitat econòmica
i empresarial i el desenvolupament sostenible del
territori.

Un referent de primer ordre
per a l’empresariat català i per al món
socioeconòmic del país

La institució

La Cambra de Comerç de Barcelona
• Vetlla pels interessos de les empreses davant de
les administracions públiques
• Promou el desenvolupament d’infraestructures
vinculades al progrés econòmic i empresarial
• És font d’informació i d’opinió independent i de
referència
• Participa en la gestió i el finançament d’entitats
que promouen l’activitat econòmica
• Està en contacte directe amb les entitats i
associacions del teixit empresarial i econòmic
• Contribueix al desenvolupament del capital humà,
de la internacionalització de les empreses i de la
societat de la informació
• Ofereix serveis de suport a la tasca empresarial
• Forma part dels principals organismes camerals
nacionals i internacionals

Nou model de Cambra

El nou model de Cambra
combina el valor institucional
amb la prestació de serveis
de valor a les empreses.

Nou model de Cambra
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Objectius estratègics

• Assegurar els valors de lideratge, influència i
representativitat
• Posicionar-se com un dinamitzador clau de
l’economia
• Augmentar la competitivitat del teixit
empresarial, guiant-lo a diferenciar-se i a operar
de forma excel·lent
• Acompanyar a les empreses a accelerar el
creixement del seu negoci per afrontar nous
reptes de futur
• Facilitar a les empreses el marc propici i les
eines necessàries per tal de fer negoci

Lideratge
Dinamització
Competitivitat
Creixement
Negoci

Xarxa mundial
de cambres de comerç

La Cambra de Comerç de Barcelona participa
activament en les principals institucions camerals
internacionals:
Eurochambres
Associació Europea de Cambres de Comerç
CCI
Cambra de Comerç Internacional
ASCAME
Associació de Cambres de Comerç de la
Mediterrània
AICO
Associació Iberoamericana de Cambres de Comerç

Els socis de la Cambra poden accedir a les
més de 1.500 cambres de comerç d’arreu
del món i contactar amb més de 40 milions
d’empreses

La Cambra en xifres

+76.000

+17.000

Tràmits
de comerç exterior

Tràmits gestionats a
través de l’OGE-Cambra

+26.000
Consultes empresarials ateses
pel Programa suport

+3.400

+8.900

Alumnes en programes
de Formació

Impactes a premsa

+2.500
Empreses que han participat
en programes internacionals

+300.000 €

+15

Gestionats per la
bonificació de la formació

Missions directes
i inverses realitzades

+78.000
Assistents a jornades celebrades
a la Casa Llotja de Mar

La Cambra en xifres
Actuacions Gabinet de Premsa
2012

131

6

Notes de premsa
de la Cambra

Rodes de premsa
de la Cambra

1
Trobada anual amb els mitjans
de comunicació

32

96

Articles d’opinió
i entrevistes

Redacció d’intervencions
públiques del President

20
Redacció d’intervencions públiques
dels presidents de les delegacions

3

264

Suport als viatges institucionals del President

Peticions dels mitjans
de comunicació ateses

La Cambra en xifres
Presència als mitjans

Premsa
escrita

2.613

Televisió

324

Premsa
online

11.068

Ràdio

741

El nombre d’impactes al total de mitjans
de comunicació durant el 2012 va ser de
14.746

Avantatges de ser
membre de la Cambra

Avantatges de ser
membre de la Cambra

Des de la Cambra de Comerç de Barcelona
creiem que l’interès de la tasca que desenvolupem,
la seva incidència i rellevància en les empreses
del territori, propicien la col·laboració amb
entitats privades associant la seva imatge a la
Cambra i aportant múltiples avantatges.
En funció d’aquests avantatges, oferim dues
categories:
• Membre d’honor
• Membre institucional

La Cambra permet als seus membres
arribar a més de 350.000 empreses
de tot el territori i fidelitzar els seus
clients

Avantatges de ser
membre de la Cambra

Reforç dels valors vinculats a la responsabilitat
social corporativa
a través de la generació d’accions per al
desenvolupament i creixement de les empreses
Notorietat pública
dels membres d’honor en els actes institucionals
celebrats a Casa Llotja de Mar amb una àmplia
campanya de comunicació
Imatge
difusió de marca en l’àmbit econòmic i empresarial
de Catalunya, que anirà associada a la imatge de
prestigi i rigor que té la Cambra
Canal
per arribar a les més de 350.000 empreses de tot el
territori i fidelitzar els clients
Connexions amb líders de la indústria
socis estratègics i clients potencials
Informació estratègica
de tendències regionals i assumptes principals
Detectar noves oportunitats de negoci
a través de la interacció amb els empresaris
regionals i internacionals

Actes institucionals
Dinars Cambra

Punt de trobada dels empresaris per debatre
temes de màxima actualitat presentats
pels protagonistes més rellevants de l’actualitat
econòmica i social.
Estructura de l’acte
13.30 h Benvinguda i copa de cava al Pati de la Casa
Llotja
Moment de trobada entre els empresaris
i una oportunitat de fomentar les relacions
empresarials
14.00 h Dinar al Saló de Contractacions
15.00 h Ponència
Exposició del tema per part del ponent convidat
15.30 h Col·loqui
16.00 h Finalització de l’acte

Actes institucionals
Dia de la Cambra

Premi anual a les empreses de llarg recorregut.
La Cambra reconeix i premia les empreses que
compleixen 50 anys i més, en un acte que reuneix
a protagonistes de l’àmbit econòmic i polític.
Estructura de l’acte
19.00 h Presentació de l’acte
Benvinguda
a càrrec del President de la Cambra de Comerç
de Barcelona
Lliurament de les plaques commemoratives
20.35 h Cloenda de l’acte
a càrrec d’un representat de la Generalitat
de Catalunya
Còctel al Pati de la Casa Llotja de Mar

Actes institucionals
Aniversari Club Cambra

Acte anual de celebració de l’aniversari del Club
Cambra a la Casa Llotja de Mar de Barcelona,
amb espais per als partners i un còctel networking.
Estructura de l’acte
11.30 h Jornades paral·leles:
Doing Business Worldwide
Saló de Cònsols de la Casa Llotja
Doing Business a lex xarxes socials
Saló Daurat de la Casa Llotja
13.45 h Còctel networking

Actes institucionals
Doing Business

Les jornades Doing Business són sessions
empresarials orientades al desenvolupament
i competitivitat de les empreses.
Tenen lloc a la Casa Llotja de Mar de Barcelona,
i una assistència mitjana de 350 empresaris.
Estructura de l’acte
10.45 h Recepció dels assistents
11.00 h Inici de la jornada
13.30 h Còctel networking
15.30 h Cloenda

Gabinet d’estudis
econòmics
i infraestructures
Som una referència en els estudis d’economia
catalana; la nostra anàlisi trimestral es basa en
informació estadística pròpia:
• Enquestes de conjuntura a 3.000 empreses
catalanes fetes en col·laboració amb l’Institut
d’Estadística de Catalunya
• Elaboració de previsions macroeconòmiques i d’un
Indicador de Clima Empresarial.

Impulsem el debat social i institucional al
voltant de les infraestructures, amb racionalitat
i objectivitat.
Som rigorosos i àgils en l’elaboració d’estudis
a mida, tant sectorials com territorials, i tant
per institucions públiques com per associacions
privades.

Analitzem l’evolució econòmica catalana
en el context espanyol i internacional,
elaborant informes de conjuntura
i publicacions periòdiques, a partir
d’enquestes i d’indicadors macroeconòmics

Gabinet d’estudis
econòmics
i infraestructures
Sintetitzem i difonem l’actualitat econòmica,
avaluem polítiques i projectes i traslladem
propostes a les Administracions Públiques
Promovem la reflexió a través de l’Estudi Llotja,
on fem previsions de tendències de futur i
proposem noves infraestructures a llarg termini

Tots els documents i estudis elaborats pel nostre Gabinet es poden
consultar al web www.cambrabcn.org/estudis

La Cambra és font d’informació i d’opinió
essencial per a empreses, institucions
i administracions del país: un veritable
observatori de l’actualitat

Avantatges membres
Acte/Producte

Imatge i comunicació

Presència del logotip a les trasseres d’actes Cambra (presentacions, rodes de premsa, etc.)		

Presència del logotip a la contracoberta de materials offline 		
Presència del logotip als documents online de difusió dels actes

Presència preferent a la Home del web de la Cambra		
Presència al web de la Cambra

Trobades econòmiques 		

Participació en actes exclusius i restringits amb presència de grans figures del món econòmic 		
Participació en reunions de treball amb presència d’especialistes en economia i empresa
Dinars Cambra

Recepció VIP prèvia al Dinar		

Presència a la taula 1		
3 invitacions a tots els Dinars
Dia de la Cambra
Patrocini

Presència del logotip a tots els materials de comunicació 		
Presència del logotip als documents online de difusió de l’acte
Presència del logotip en el dossier de l’acte que es lliura a les empreses
Material promocional a la documentació que es lliura a les empreses
Aniversari Club Cambra

Presència del logotip a tots els materials de comunicació 		
Presència del logotip als documents de difusió online

Corner a disposició de l’empresa per presentar els seus productes 		

Membre Institucional
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Avantatges membres
Acte/Producte

Jornades Doing Business

Presència del logotip a tots els materials de comunicació 		
Presència del logotip als documents de difusió online
Internacionalització

Trobades networking amb embaixadors del G-20		
Agendes personalitzades

Accés preferent al Programa MIT Spain		
Estudis econòmics
Informació preferent i personalitzada de dades actualitzades per sector, territori, etc.
Espais
Descompte del 50 % en espais de la Casa Llotja (amb un valor màxim de 7.500 €)

Descompte del 50 % en espais de la Casa Llotja (amb un valor màxim de 50.000€)		
Descompte del 50 % en espais de Cambra (amb un valor màxim de 3.000 €)

Descompte del 50 % en espais de Cambra (amb un valor màxim de 10.000 €)		
Sales de reunions a les delegacions de la Cambra i a les Cambres del Club
Sales per a presentacions a les delegacions de la Cambra i a les Cambres del Club
Delegacions de la Cambra

Accions de Lobby/intermediació amb administracions locals		

Difusió local i/o comarcal d’iniciatives		
Organització de trobades empresarials a mida amb suport institucional
Tracte personalitzat i preferencial en activitats públiques de les Delegacions

Membre Institucional

Membre d’Honor
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Cambra de Comerç
de Barcelona
Av. Diagonal, 452
Barcelona
Seu corporativa
Casa Llotja de Mar
Passeig d’Isabel II, 1
Barcelona

www.cambrabcn.org
www.casallotja.com

