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Nota de premsa 

 

 

  Al centre de la ciutat, amb pàrquing propi i amb molt bona connexió 

amb transport públic 

 

LA CAMBRA DE COMERÇ DE TERRASSA OFEREIX 

SALES TOTALMENT EQUIPADES, PER A ORGANITZAR 

ACTES D’EMPRESA 

 

Tots els espais estan equipats tecnològicament i preparats per a 

desenvolupar diverses activitats fora de l’entorn habitual de l’empresa 

 

La Cambra ofereix un entorn de caràcter empresarial que promou les 

relacions comercials i els negocis, l’espai idoni per a les presentacions de 

productes, reunions i convencions 

 

 

Terrassa, 25 de febrer de 2020. La seu de la Cambra de Comerç, Indústria i de 

Serveis de Terrassa funciona com a Centre de Negocis des de l’any 2012. Disposa 

tant d’espais de lloguer permanent que són la seu corporativa d’empreses -

actualment, amb aforament complet-; com de sales de lloguer disponibles per a tot el 

teixit socioeconòmic per a celebrar els seus actes o esdeveniments puntuals.  

 

Els espais són modelables en funció de les necessitats dels interessats i estan 

totalment equipats amb mobiliari i els recursos tècnics necessaris per desenvolupar 

l’acte programat. La Cambra de Terrassa pot oferir, a més, de serveis de càtering 

pels coffee-breaks o dinars de treball i networking. 

 

El centre de negocis de la Cambra dóna solució a les empreses que no disposin 

d’espais adequats per a portar a terme reunions de negocis, presentació de 

productes als clients, aules de formació per als treballadors, convencions o 

celebracions; o bé, desitgin realitzar aquests actes fora de les seves seus.  
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La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa  
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una entitat empresarial de referència 
amb una sòlida trajectòria que defensa dels interessos empresarials de la seva demarcació i que té 
una ferma vocació de servei a les empreses.  
L’activitat de servei de la Cambra es focalitza en diversos àmbits, com la internacionalització, la 
formació empresarial i l’assessorament en la gestió, així com el suport a tots els emprenedors. 
D’altra banda, la Cambra afavoreix també les relacions de negoci organitzant esdeveniments de 
referència que són un important punt de trobada per als empresaris. 
 
A partir del seu coneixement, la seva experiència i una constant proximitat a l’entorn empresarial, 
la Cambra de Terrassa va emprendre una nova etapa l’any 2012, fonamentada en un model de 
pertinença i adhesió voluntària de les empreses. L’objectiu de l’entitat és aportar serveis de valor 
afegit al negoci i contribuir a que l’empresa sigui més competitiva en un entorn internacional. 
 
La demarcació de la Cambra de Terrassa la integren 12 municipis: Castellbisbal, Gallifa, 
Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, 
Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. 

Aquests són els principals motius pels quals les empreses escullen el Centre 

de Negocis de la  Cambra:  

 

- Les empreses d’altres ciutats que vénen a fer presentacions de productes a 

clients locals.  

- La Cambra ofereix un entorn de caràcter empresarial que promou les relacions 

comercials i els negocis i, per això, és el lloc idoni per fer presentacions de 

productes, reunions i convencions. 

- Per a la realització de reunions fora de l’entorn habitual de l’empresa.  

- Per a la celebració de convencions i reunions anuals d’empresa. 

 

Els espais de Cambra de Terrassa poden ser la solució més adequada, no només 

perquè disposen de tots els serveis necessaris, sinó també per la seva ubicació, al 

centre de la ciutat, amb pàrquing propi i molt ben connectats per transport públic. 

 

Els espais 

Els espais disponibles a la seu corporativa de la Cambra de Comerç de Terrassa 

són sales per cursos i reunions amb capacitats variables de fins a 8 o 24 persones; 

una aula-informàtica per a 17 alumnes, sales-auditori per a 20, 30 o 70 persones i 

una sala de conferències amb capacitat màxima de 70 fins a 120 persones.  

Totes elles estan equipades, a més del mobiliari necessari, amb pantalles de 

projecció, canons, connexions digitals, wifi i, en alguns casos, espais adjunts pels 

coffee-break o temps de networking. 

 

Les empreses poden consultar-ne tota la informació a: 

https://www.cambraterrassa.org/lloguer-de-sales/ 

Accés al vídeo del Centre de Negocis de la Cambra de Terrassa  a: 

https://youtu.be/Ax0ne3k0_N8 
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