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dinars
Cambra
El fòrum de debat
de l’empresariat

Els Dinars Cambra són dinars-

@presscambrabcn
#dinarsCambra
@cambrabcn

col·loqui amb destacats noms del

Casa Llotja de Mar
Seu corporativa de la Cambra
de Comerç de Barcelona
Passeig d’Isabel II, 1
Barcelona

món polític, empresarial i econòmic
per debatre temes d’actualitat
d’interès per als empresaris.

Cambra Barcelona
‘doing business’

Cambra Barcelona
‘doing business’

TAULES D’EMPRESES
Vols convidar als teus clients als
Dinars Cambra?

Directius i professionals interessats
a conèixer, de primera mà,
l’actualitat econòmica i social del
país, així com establir relacions
empresarials, es donen cita als
Dinars Cambra 10 vegades l’any.
Alguns dels protagonistes dels Dinars
Cambra han estat:
• Artur Mas
• Josep Antoni Duran i Lleida
• Felipe González
• Pasqual Maragall
• Cristóbal Montoro
• Xavier Trias
• Lluís Bassat
• Salvador Alemany
• Joan Rosell
• Josep González
• César Alierta
• Alfredo Sáenz
• Josep Mª Nin
• Marc Gasol i Pau Gasol

Posem a la teva disposició
una taula de 10 persones,
en exclusiva per a la teva empresa,
perquè puguis convidar als teus
clients.

ESTRUCTURA
La durada aproximada del Dinar
Cambra és de 2 hores i mitja,
estructurada de la manera següent:

Et personalitzem la taula
amb el logotip
de la teva empresa

PATI DE LA CASA LLOTJA DE MAR
13.30 h
Benvinguda i copa de cava
Moment de trobada entre empresaris
i una oportunitat de fomentar les
relacions empresarials

Consulta preus i condicions a
dinarscambra@cambrabcn.org

SALÓ DE CONTRACTACIONS
14.00 h
Dinar
15.00 h
Ponència
Exposició del tema per part del
ponent convidat
15.30 h
Col·loqui
Possibilitat, per part dels assistents,
de formular les preguntes que
considerin pertinents, dirigides per
un moderador
16.00 h
Finalització de l’acte

doing business

Club Cambra
Fes-te soci Business
i vine gratis als Dinars Cambra

CONEIX ELS AVANTATGES I
SOL·LICITA EL
CARNET BUSINESS
www.clubcambra.com/fes-ten-soci

PREU
50 €
Club
Cambra

doing business

T. 902 448 448

