
      

 

Avantatges per a Socis 

Caixabank dona suport a les empreses  

Es poden beneficiar les empreses associades a Foment del Treball o a alguna organització 

territorial o sectorial vinculada a Foment 

 

Foment del Treball i Caixabank han signat un conveni marc per impulsar les iniciatives dels nostres associats, ajudant-los en la 

millora de la competitivitat, en l'accés a nous mercats i en el desenvolupament de segments de negoci emergent. 

Per aquest motiu, Caixabank posa a disposició de les entitats associades a Foment del Treball, 2.000M€. D'aquests, 500M€, van 

destinats a donar suport, desenvolupar i acompanyar les empreses joves del sector tecnològic i als emprenedors que comptin amb 

un projecte concret. 

Caixabank compta amb un servei especialitzat en diferents segments de negoci, gestionat des de Centres d'Empresa, Oficines 

Business Bank i el Centre DayOne, a més d'empreses del grup com Agrobank i Microbank. L'objectiu és adaptar-se i oferir als socis 

de Foment del Treball el millor servei amb les millors condicions possibles en cada cas. Avantatges: 

 

 

Formació gratuïta a les empreses/organitzacions en matèria de Comerç Internacional (inclou un estudi de necessitats en 

sessions "in company"). 

 

 

Programa especialitzat en diversitat de gènere. 

  

 

Gestió d'avals amb ICF i/o Avalis (per a empreses/organitzacions que compleixin els requisits). 

 
 

 

TPV d'última generació i amb tarifes bonificades i altres solucions adaptades a mesura en matèria de e-commerce. 

 

 

 

Si la seva empresa/organització està interessada en rebre informació, complimenti el 

següent FORMULARI 
 

                
AVÍS LEGAL: 

 

Aquesta informació és privada i confidencial i està dirigida únicament al seu destinatari. Si vostè no és el destinatari original d'aquest missatge i per aquest mitjà va poder accedir a aquesta informació si us plau 

elimini el missatge. La distribució o còpia d'aquest missatge està estrictament prohibida. Aquesta comunicació és només per a propòsits d'informació i no hauria de ser considerada com una declaració oficial de 

FOMENT DEL TREBALL. La transmissió d'emails no garanteix que el correu electrònic sigui que aquesta informació sigui completa o precisa. Tota informació està subjecta a alterar-se sense previ avís. En el cas 

d'haver rebut aquest correu electrònic per error, es prega notificar immediatament aquest fet reexpedint a l'adreça electrònica del remitent. 

La informació continguda en aquest missatge i / o arxiu (s) adjunt (s), enviada des de FOMENT DEL TREBALL NACIONAL, és confidencial / privilegiada i està destinada a ser llegida només per la (es) persona (es) a 

la (s) que va dirigida. Li recordem que les seves dades han estat incorporades en el sistema de tractament de FOMENT i que sempre que es compleixin els requisits exigits per la normativa, vostè podrà exercir els 

seus drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició / revocació , en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a 

l'adreça postal Barcelona, Via Laietana Núm. 32 CP 08003 o bé a través de correu electrònic gdpr@foment.com 
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