PROPOSTA PARTNER

Dins la nostra Associació, la figura del Partner neix l'any 1996. Dirigit a fabricants i
distribuïdors del nostre sector i amb l'objectiu d'afavorir l'intercanvi amb l'empresa
instal·ladora, de manera que ambdues resultessin beneficiades. Per a tal fi es va
dissenyar la millor estratègia possible, fomentant les relacions entre elles i canalitzant
la informació que ambdues necessiten donar i rebre, estrenyent, d'aquesta manera, els
llaços de col·laboració i potenciant el seu desenvolupament empresarial.
Aquesta figura te com avantatges:
1.- Proporcionar al SOCI PARTNER els següents mitjans de difusió d’aquesta
Associació:
REVISTA RECORDA
 RECORDA, es la principal eina de comunicació de l’Associació i té com objectiu
ser el medi d’informació per els professionals del sector elèctric, de fontaneria,
gas, climatització energies alternatives i afins.
Amb un disseny dinàmic i continguts d’actualitat, RECORDA, pretén ser un
interlocutor que exposi la realitat d’un sector en continua evolució a tots els
professionals del món de les instal·lacions.
La revista RECORDA, s’edita trimestralment i s’envia a:












Mes de 600 empreses instal·ladores agremiades a la nostra Associació
Generalitat de Catalunya
Tots els ajuntaments de la comarca del Baix Llobregat
Diferents subministradors i fabricants del nostre sector
Companyies subministradores d’aigua, gas i electricitat ( Aigües de
Barcelona, Gas Natural, Repsol, Endesa etc)
Delegació d’Industria de Barcelona ( serveis tècnics)
Patronals del nostre Sector ( FERCA, UPM, PIMEC, CONAIF, FENIE
etc)
Sindicats ( UGT, CCOO etc)
Gremis d’instal.ladors de Catalunya i alguns de la resta del Territori
Espanyol
Patrocinadors i Col·laboradors de la nostra Associació.
Col·legi d’enginyers i arquitectes de Catalunya

Tots els números de RECORDA es pengen a la web www.gremibaix.com
Inserció imatge del SOCI PARTNER a cada revista RECORDA, amb la resta de
Partners.
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Possibilitat d’inclusió d’un article tècnic a cada revista RECORDA per tal
d’informar dels canvis i novetats del mercat.
Publicació de l’acord amb el nou SOCI PARTNER
Dos encartaments dins la revista.

PÀGINA WEB
www.gremibaix.com
 La Web de l’Associació es la seva segona eina de comunicació en importància.
La seva particularitat radica en tenir una part publica ( oberta a tothom que
desitgi conèixer l’ASSOCIACIO) i una part privada ( dirigida a les empreses
instal·ladores agremiades i on podran trobar tot allò que pugui afectar al seu
funcionament empresarial diari).
Link directe des de la pàgina web de l’Associació a la pàgina web del SOCI
PARTNER.
Publicació de les notes de premsa que en faci arribar.

NEWSLETTER
 Adaptant-nos a les noves tecnologies i tendències, es va decidir crear i enviar
aquest butlletí d’informació a totes les empreses instal·ladores agremiades així
com als col·laboradors i Patrocinadors, amb informació puntual de temes de
gran interès pel col·lectiu a qui va dirigit.
El Newsletter , s’envia dos cops al mes a:
 Mes de 600 empreses instal·ladores agremiades a L’ASSOCIACIO
 Patrocinadors i col·laboradors de l’ASSOCIACIO
 Tots els alumnes que han realitzat o estan realitzant en la actualitat, formació a
l’ASSOCIACIO ( 3.000 aproximadament)
Inserció imatge del SOCI PARTNER a cada Newsletter, amb la resta de Partners.
La Plataforma on-line
Es una plataforma e-learning on tots els alumnes tenen accés per poder seguir
els cursos que realitzen a les nostres instal·lacions, i ampliar els temaris, així com
realitzar exàmens i fer consultes als formadors.
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2 .- Proporcionar al SOCI PARTNER un espai comú (aula) per a la realització de
dos seminaris o xerrades dirigit als instal·ladors (agremiats o empreses no
associades al nostre gremi.)vers els seus producte.
3.- Si així ho desitja, el SOCI PARTNER disposarà d’un espai en el hall de la seu
de l’Associació per tenir un expositor / vitrina per mostrar material o
documentació informativa del mateix, així com promocions.

