


La Cambra de Terrassa atorga cada any els Premis
Cambra amb la finalitat de reconèixer públicament
aquelles empreses i persones emprenedores, que

contribueixen a potenciar el desenvolupament
econòmic i social de la seva demarcació. 



Un punt de trobada d’empresaris
de la demarcació de la Cambra

de Terrassa, que reuneix a
nombrosos representants del

món econòmic, social i polític. 

des de 1977



impressions a les xarxes socials

d'audiència potencial

seguidors a les xarxes socials

obsequis de patrocinadors
lliurats als assistents

enviaments del Cambranews

comunicats de premsa a mitjans
locals, comarcals i nacionals



https://www.cugat.cat/noticies/economia/154201/sant_cugat-acull-els-premis-cambra-2021-on-s_estrenara-l_obra-_histories-de-la-cambra_/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1622726636
https://www.viaempresa.cat/territori/cambra-terrassa-premis-2021_2153057_102.html?utm_source=Twitter
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-camara-terrassa-barcelona-reconoce-hospitales-ciudad-respuesta-covid-20210701163818.html
https://monterrassa.cat/fotos/lliurament-dels-premis-cambra-2021-i-celebracio-dels-135-anys-de-cambra-de-terrassa/?utm_source=cambra&utm_medium=cambra&utm_campaign=cambra
https://www.cambraterrassa.org/wp-content/uploads/2021/07/Diari-de-Terrassa-01072021_Premis-Cambra-2021.pdf
https://terrassadigital.cat/els-premis-cambra-reconeixen-el-lideratge-empresarial-davant-els-reptes-de-la-pandemia/






El fil conductor dels Premis
Cambra 2022, de caràcter
reivindicatiu, serà la
denúncia del retard en la
finalització de la B40,
projectada a finals dels 80
amb previsió d'incorporació
per 1996 i en obres des de
primers de segle.

Un format diferent que
permet donar visibilitat als

patrocinadors amb propostes
innovadores. Un acte de

lliurament amb entreteniment
i missatge reivindicatiu.



Simularà un plató de televisió amb l’emissió d’un
magazín amb entrevistes, actuacions musicals,
connexions en pantalla gegant i activitats que

sorprendran als convidats.





Sponsor Global Cooperative Support

Impacte comercial, publicitat i
merchandising

Invitacions VIP

Presència durant l'acte

Materials online, xarxes socials i
newsletters

Web Premis Cambra i comunicats
de premsa

Modalitats de patrocinis
Premis Cambra 2022



Impacte comercial,
publicitat i merchandising

Invitacions VIP

Presència durant l'acte

Modalitats de patrocinis
Premis Cambra 2022

Materials online, xarxes
socials i newsletters

Web Premis Cambra
i comunicats de premsa

Anunci publicitari projectat en la pantalla gegant
Emplaçament i esment de la marca
Presència en materials digitals i espais físics

 6 invitacions de seient VIP per assistir com a públic als Premis Cambra 2022 

Incorporació al NW corporatiu i especialitzats -baner o logo enllaçat-
Menció a les publicacions de les xarxes socials relacionades amb els PC'22

Incorporació a la web dels PC'22 d'un baner enllaçat
Menció als comunicats de premsa i entrevistes relacionats amb els PC'22
Impacte als mitjans de comunicació locals, nacionals, econòmics i digitals

Incorporació en la publicitat online i offline dels PC'22
Establir un Punt d'Informació durant l'acte
Aportació d'obsequi o document corporatiu per la bossa dels PC'22

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



Modalitats de patrocinis
Premis Cambra 2022

Impacte comercial,
publicitat i merchandising

Invitacions VIP

Presència durant l'acte

Materials online, xarxes
socials i newsletters

Web Premis Cambra
i comunicats de premsa

Presència en materials digitals i espais físics

 4 invitacions de seient VIP per assistir com a públic als Premis Cambra 2022 

Incorporació al NW corporatiu -baner o logo enllaçat-
Menció a les publicacions de les xarxes socials relacionades amb els PC'22

Incorporació a la web dels PC'22 d'un baner enllaçat
Menció als comunicats de premsa i entrevistes relacionats amb els PC'22
Impacte als mitjans de comunicació locals, nacionals, econòmics i digitals

Incorporació en la publicitat online i offline dels PC'22
Establir un Punt d'Informació durant l'acte
Aportació d'obsequi o document corporatiu per la bossa dels PC'22

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



Modalitats de patrocinis
Premis Cambra 2022

Impacte comercial,
publicitat i merchandising

Invitacions VIP

Presència durant l'acte

Materials online i offline,
xarxes socials i newsletters

Web Premis Cambra
i comunicats de premsa

2 invitacions de seient VIP per assistir com a públic als Premis Cambra 2022 

Menció a les publicacions de les xarxes socials relacionades amb els PC'22

Incorporació a la web dels PC'22 d'un baner enllaçat

Aportació d'obsequi o document corporatiu per la bossa dels PC'22

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

Presència en materials digitals i espais físics



www.premiscambra.com

#premiscambra

Premis Cambra 2022

https://twitter.com/CambraTerrassa
https://www.facebook.com/cambraterrassa/
https://www.instagram.com/cambra_terrassa/
https://www.linkedin.com/company/cambra-oficial-de-comer-i-ind-stria-de-terrassa
http://www.premiscambra.com/

