Activitats relacionals de la Cambra de Terrassa
Edició 2021
• Premis Cambra especial 135è aniversari
• 6ªJornada d’Internacionalització
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1. Què són els Premis Cambra especial 135è aniversari?

1.1. La celebració d’enguany

Els Premis Cambra, amb origen al 1977, són el reconeixement públic anual que la Cambra de
Terrassa atorga a aquelles empreses, projectes de futur i persones que contribueixen a potenciar el
desenvolupament social i econòmic de la seva demarcació.
Enguany, seran uns premis adaptats a la situació actual causada per la COVID-19, alhora que una
cerimònia especial ja que aquest any, la institució celebra els seus 135 anys d’història.
Premis Cambra especial 135è aniversari: ESTRUCTURA

PREMIS I CATEGORIES
 Es lliuraran 2 premis a
empreses/empresaris de 12
municipis de la demarcació.
 Els premis seran atorgats per
designació directa dels
òrgans de govern de la
Cambra de Terrassa.

CERIMÒNIA DE
LLIURAMENT

ASPECTES
RELLEVANTS

 Dia previst (pendent de
confirmació): 30 de juny

 Esdeveniment social i econòmic que se celebrarà en
el marc dels 135 anys de la institució i que
anualment reuneix a més de 500 persones del món
de l’empresa, així com també de l’entorn econòmic,
polític i institucional.

 Hora: a la tarda.

 Durada: 2 hores, aprox.
 Lloc:
Teatre/auditori
pendent de concretar.
 Format:
presencial
(es
complirà amb les mesures
vigents del moment, sobre
l’aforament màxim), alhora
que en streaming.

 L’acte de lliurament està presidit cada any per una
personalitat rellevant del món institucional i/o
polític.
 Enguany serà un acte més curt però també més
sorprenent pel que fa als continguts, estructura i
format.

L’acte de lliurament dels Premis Cambra compta normalment amb la participació d’unes 500 persones.
www.premiscambra.com
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Gente Digital
Via Empresa

La Vanguardia

1. Què són els Premis Cambra especial 135è aniversari?
*La institució es reserva el dret a poder adaptar els termes de patrocini a cada cas.
**El patrocinador facilitarà el contingut d’imatge i text necessari.

1.3. Termes de col·laboració
ABANS de l’acte

 Presència a la web corporativa.
 Presència directa davant el públic
empresarial de la demarcació de
la Cambra.

 Menció als comunicats de premsa
i entrevistes relacionades amb
l’esdeveniment i els 135 anys de la
Cambra (abans, durant i després).
 Menció
a
les
diferents
publicacions i publicitat off-line i
online sobre l’esdeveniment i
sobre els 135 anys de la Cambra.

DURANT l’acte

 Impacte comercial directe del patrocinador
entre els participants.

 Si és possible per les mesures de seguretat i
prevenció, possibilitat d’establir un punt
d’informació i entregar merchandising als
participants.
 Presència directa de la marca durant l’acte,
a llocs preferents físics (sempre i quan
l’espai ho permeti) i digitals.
 Invitació per a dues persones per assistir a
l’acte de lliurament dels Premis Cambra.
 Possibilitat d’aportar un obsequi/tríptic
corporatiu a la bossa que s’entrega als
assistents.

 Possibilitats addicionals per als patrocinadors principals de l’acte:
 Presència en sessions informatives presencials o online a empresaris i directius.
 Presència directa a través del Newsletter de la Cambra.

DESPRÉS de l’acte

 Impacte en l’opinió pública a
través dels mitjans de
comunicació locals i nacionals
(TV, ràdio, Internet, premsa).
 Audiència potencial de 5
milions de persones
 Impacte en xarxes socials i
presència a la web corporativa.

2. Què és la Jornada d’Internacionalització?

2.1. La 6a Jornada d’Internacionalització

Espai de trobada entre empreses exportadores i professionals relacionats
amb el món de la internacionalització empresarial, amb la intenció explícita
d’intercanviar experiències i facilitar la informació necessària i
complementària per a la correcta optimització dels processos internacionals.

Fil conductor

Conferències

Format i networking

Sorteig

 Cada any, la Jornada segueix
un fil conductor sobre el
comerç internacional:

 La conformen diferents
ponències d’interès de
l’àmbit internacional: visió
econòmica, visió tècnica,
coneixement
dels
processos
d’exportació,
prospectiva de mercats...

 Depenent de les mesures de
seguretat davant la COVID-19:

 Al final de la jornada, es
realitzarà el sorteig de diferents
obsequis lliurats per gentilesa
dels
organitzadors
i
patrocinadors.

 2016: Passaport a noves
oportunitats
 2017: Embarcament cap a
noves oportunitats
 2018:
Mou
el
TEU
contenidor, mou el món
 2019: Quin és el teu mercat?
Supera
les
barreres
comercials!
 2020: Les empreses al món:
què ens espera en el nou
ordre mundial?

 Es fomenta el col·loqui
entre els ponents i els
participants.

 L’esdeveniment es realitzarà
presencial
o
híbrid
(presencial i virtual).
 S’habilitarà
un
espai
presencial de networking on
els
organitzadors
i
patrocinadors hi tindran
presència.
 Es fomentarà el networking
entre els experts i les
empreses participants en la
pausa-cafè i/o dinar.

 En la 5a edició, celebrada
telemàticament el 2020, no es
va poder realitzar el sorteig
presencialment, a causa de la
situació de la COVID-19. Però,
es va obsequiar als assistents
amb un kit de benvinguda de la
jornada, que se’ls va fer arribar
per correu postal el dia abans
de l’esdeveniment.

Entre els anys 2016 i 2020 es van celebrar la 1a, 2a, 3a, 4a i 5a edició, respectivament, que van comptar amb la participació de prop de 100 persones cadascuna www.jornadainternacionalitzacio.com -
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2.2. Edicions anteriors de la Jornada d’Internacionalització: 5a edició –format virtual
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2.2. Edicions anteriors de la Jornada d’Internacionalització: impacte en els mitjans

EuropaPress
MónTerrassa

Diari de Terrassa

2. Què és la Jornada d’Internacionalització?
*La institució es reserva el dret a poder adaptar els termes de patrocini a cada cas.
**El patrocinador facilitarà el contingut d’imatge i text necessari.

2.3. Termes de la col·laboració
ABANS de l’acte

 Presència a la web corporativa
cambraterrassa.org i a l’espai web de
l’esdeveniment:
jornadainternacionalitzacio.com.
 Presència directa davant el públic
empresarial de la demarcació de la
Cambra.
 Menció als comunicats de premsa i
entrevistes
relacionades
amb
l’esdeveniment (abans, durant i després).
 Menció als diferentes materials de difusió
i
publicitat
off-line/online
sobre
l’esdeveniment.

DURANT l’acte

 Impacte comercial directe del
patrocinador entre els participants.
 Si és possible per les mesures de
seguretat i prevenció, possibilitat
d’establir un punt d’informació i entregar
merchandising als participants.
 Presència directa de la marca durant
l’acte, a llocs preferents físics i digitals.

 Possibilitat d’aportar un obsequi
corporatiu per al sorteig que es realitzarà
entre els assistents.

 Possibilitats addicionals per als patrocinadors principals de l’acte:
 Presència en sessions informatives presencials o online a empresaris i directius.
 Presència directa a través del Newsletter de la Cambra.

DESPRÉS de l’acte

 Impacte en l’opinió pública a
través dels mitjans de
comunicació locals i nacionals
(TV, ràdio, Internet, premsa).

 Audiència potencial de 5
milions de persones
 Impacte en xarxes socials i
presència a la web corporativa
cambraterrassa.org i a l’espai web
http://www.premiscambra.com/

*La institució es reserva el dret a poder adaptar els termes de patrocini a cada cas.
**El patrocinador facilitarà el contingut d’imatge i text necessari.

3. Modalitats de patrocini
Patrocinador Premis Cambra especial 135è
aniversari

Patrocinador 6a Jornada
d’Internacionalització

Patrocinador dels dos esdeveniments

• Import: consultar.

• Import: consultar.

• Import: consultar.

• Contrapartides exposades anteriorment
en els termes de patrocini: visibilitat
abans, durant i després de l’acte.

• Contrapartides exposades anteriorment
en els termes de patrocini: visibilitat
abans, durant i després de l’acte.

• Contrapartides exposades anteriorment
en els termes de patrocinador principal
dels dos esdeveniments.

• *Possibilitats addicionals de:

• *Possibilitats addicionals de:

• *Possibilitats addicionals de:

• Nota de premsa individual de
l’acord de patrocini o renovació de
l’acord de patrocini als mitjans.

• Nota de premsa individual de
l’acord de patrocini o renovació de
l’acord de patrocini als mitjans.

• Nota de premsa individual de
l’acord de patrocini o renovació de
l’acord de patrocini als mitjans.

• Notícia individual de l’acord de
patrocini
al
newsletter
(#cambranews).

• Notícia individual de l’acord de
patrocini
al
newsletter
(#cambranews).

• Notícia individual de l’acord de
patrocini
al
newsletter
(#cambranews).

*Consultar per a altres modalitats i opcions.

Vols patrocinar les activitats relacionals de la Cambra de Terrassa
i augmentar la visibilitat de la teva corporació?

Contacta’ns a comunicacio@cambraterrassa.org

Equip de patrocinis: Maite Oliveras / Anna Llobet / Daniel Sánchez / Elisenda Moncada

