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AUTÈNTICS BOMBONS BELGAS

1

Perfil cercat:

Agent comercial autònom amb cartera de clients introduït en el sector de la restauració per  
producte nou, original i honest. És un postre.

Teodoro Marcos, gerent

Telèfon: 626 478767

Web: www.autentics-bombons-belgas.business.site/

Dades Claus: 

Activitat: Gourmet 
Tipus de societat: Petita empresa, persona física autònoma

1. ALIMENTACIÓ 

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

Oferta:

Condicions a convenir i negociar amb l’agent comercial.

https://autentics-bombons-belgas.business.site/


SEGURCAIXA ADESLAS

1
Organitza i col·laboren: En el marc de:

Perfil cercat:

Persones amb marcat perfil comercial, amb empatia, amb capacitat de superació i que sàpiguen 
treballar en equip. Preferiblement majors de 25 anys que busquin fer carrera professional en una 
empresa líder. Es valorarà experiència en el sector així com idiomes. Treball estable.

Anna Maria Navarro, cap de gestió comercial

Telèfon 649 880220

Web: www.segurcaixaadeslas.es

Activitat : assegurances
Tipus de societat: societat anònima

Dades clau:

SegurCaixa Adeslas és la companyia de no-vida líder a Espanya en assegurances de salut,
integrada al Grup Mutua Madrileña i participada per CaixaBank. Té més de 5,6 milions de clients,
superant els 3,3 milions en el sector de salut. Consta del major quadre mèdic d’Espanya amb 45.000
professionals, 61 delegacions, 1.150 centres d’atenció d’assistència mèdica, més de 300 clíniques
concertades i 27 centres mèdics d’Adeslas Salut.

2. ASSEGURANCES 

Organitza :
www.coacg.cat  ·  @COACGI 

Oferta:

S’ofereix lloc com a assessor, pla de carrera i formació continuada. 
Possibilitats reals de promoció, altes comissions, “ràppels”, incentius anuals, així com 
excepcionals durant l’any. Contracte mercantil.



Nationale Nederlanden

1
Organitza i col·laboren: En el marc de:

Perfil que es vol i producte/servei

Assessor comercial per comercialitzar i assessorar en productes asseguradors de previsió social de 
NN per particulars i Pymes i hipotecaris de ING Direct

Activitat : assegurances
500 treballadors

Dades clau:

2. ASSEGURANCES

Organitza : www.coacg.cat  ·  @COACGI 

Descripció de l’oferta

Formació homologada a càrrec de l’empresa
Incentius atractius en base a objectius
Cerca de clients particulars i Pymes
Assesorar en matèria de estalvi, pensions i protecció
Comercialitzar hipoteques de Ing Direct

Prudenci Laines

gerent de selecció i desenvolupament 

Telèfon 630440354

Web: www.nnespana.es



BÁRYMONT & ASOCIADOS, S.A

1

Perfil cercat:

Gestoria, Immobiliària, Advocats, Emprenedors o Empresaris. 

Eusebi Fernández, gestor de Negoci

Telèfon:   607 800 399 

Web: www.barymont.com

Activitat : Planificació Financera i Gestió de patrimoni
Tipus de societat: Societat Anònima

Dades clau:

3. CONSULTORIA  I SERVEIS FINANCERS 

Bárymont & Asociados és una companyia líder en planificació i gestió financera. Presta els seus
serveis mitjançant oficines pròpies al llarg del territori espanyol, amb un equip de més de 1.000
agents al servei dels clients. La seva missió és ajudar a les persones a obtenir beneficis de
l’acumulació de patrimoni mitjançant una adequada planificació i gestió financera.

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

Oferta:

Personal Partner per a emprenedors particulars.

BusInes Partner per a Gestories, Immobiliàries, Advocats i Empresaris. Potenciar el seu ventall de 
serveis als seus clients. Col·laboració en diferents línies de negoci

Intranet amb continguts interessants, ofertes a nivell personal, viatges etc.

Condicions econòmiques molt interessants i ajudes professionals constants.

Sense objectius.

http://www.barymont.com/


HYGIA HEALTH TRADING, SL 

1

Perfil cercat:

Busquem figures comercials autònoms amb l'objectiu d'ampliar la xarxa de distribució i venta dels 
dispensadors hidroalcohòlics a nivell nacional i internacional. 
A Hygia Health hem creat diferents models de dispensadors hidroalcohòlics d’alta gamma sense 
contacte i sense necessitat d'instal·lació. Els models s'adapten a les diferents necessitats del 
mercat; 
- Hygel; el dispensador amb forma de columna higiènica.
- Customized Hygel; és la versió de dispensador totalment personalitzable.
- Top Hygel; el dispensador de sobretaula.
- JellyHygel; el dispensador pensat per espais infantils en forma de columna higiènica.
- HandiHygel; el dispensador adaptat per persones amb mobilitat reduïda. 

Carles Martí, trainer and bussiness developer

Telèfon:   601 909080 

Web: www.hygiahelath.net

4. SALUT HIGIENE

Hygia Health Trading som empresa productora i distribuïdora de dispensadors d’alta gamma de 
gel hidroalcohòlic per ús interior.
Actualment contem amb una plantilla total de 50 treballadors.

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

Oferta:

Vols entrar a formar part de la xarxa comercial de Hygia Health?
Busquem comercials autònoms amb l'objectiu d'ampliar la xarxa de distribució i venta dels 
dispensadors hidroalcohòlics a nivell nacional i internacional.
Condicions de remuneració comercial per Freelance seran per diferencial respecte PVP 
(Aproximadament un 15% de comissió).
Projecte llarg termini.



PURNET SYSTEM

1

Perfil cercat:

Persona amb inquietuts i esperit jove, seriós, entusiasta, responsable, honest, treballador i bona 
persona !!
Comissionatge molt interessant. ( Autónom )

Per les zones de : Alt Empordà, Baix Empordà, La Garrotxa, La Serdanya, La Selva fins a Blanes !!

Julià Casanovas

Telèfon: 646 275151

4. SALUT HIGIENE

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

Oferta:

Maquinaria per rentar i desinfectar la roba i també per netejar i desinfectar "totes" les superfícies
de la llar o negoci, sence utilitzar productes químics i de forma totalment ecològica !! * Maquinaria
única i amb tecnología punta mundial, per purificar i desinfectar l'aire i també les superfícies de la
teva llar o negoci. El sistema de purificació i desinfecció d'aire i de superfícies, més potent i
ecològic del mercat !!



TRABAJA EN RED 

1

Perfil cercat:

Trabaja en Red & Asociados abre mercado español con su socio P2S TRAVEL.
Seleccionamos 10 Candidat@s para desarrollar una carrera en la LOCOMOTORA de la 
economía española y el nuevo petróleo mundial.

Trabaja en RED & Asociados

Daniel Senserrich Wittenberg, fundador&CEO

Telèfon: 625 170 532

WEB: www.thehotelsite.com/trabajaenred-travel

Dades clau:

Activitat : Planificació Financera i Gestió de patrimoni

Tipus de societat: Societat Anònima

5. TURIME/OCI

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

Oferta:

Abrir tu propia agencia de viajes online desde 45€ (la nueva Booking y Expedia del siglo XXI
Plataforma competidora a Booking y Expedia, con mejores condiciones y altos ahorros
Promocionar un club de viajes INEDITO, TRANSFORMADOR Y DISRUPTOR
Precio mayorista en mas 1.000.000 de Hoteles a nivel mundial (hasta 70% de descuento)
Paquetes de viaje especiales para los socios a precios sin competència

Viajar desde 0€ pagando solo Tasas e Impuestos

Ingresos recurrentes diarios, semanales y mensuales/ Teletrabajo7Dedicación desde
10h/semana7Libertad y flexibilidad horaria7Sin limite geografico7Compatible con otra actividad



ICATEL NETWORK, S.L

1

Perfil cercat:

El perfil dels candidat seria , persona amb ganes de pujar-se a un equip molt dinàmic que vulgui 
ampliar la seva cartera de producte i fer-se una petita o gran cartera de recurrent mensual.
Es una oportunitat para poder crear la teva propia cartera de clients, atesos per Icatel i no començar 
de 0 cada mes.

Alfonso Duarte, responsable comercial  

Telèfon:   699210950

Web: www.icatel.es

Dades Clau:
Tipus de societat, núm. de treballadors i facturació anual
Es una societat que presta serveis de Telecomunicacions,, implantació de sistemes

6. TELECOMUNICACIONS

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

Oferta:
Oferim cartera de recurrent (comissió mensual) i comissió directe per venta de qualsevol producte 
que vengui, ACUMULABLE MES A MES.

Empresa de implantació de sistemes informàtics, informàtics, xarxes i la seva instal·lació, Telefonia 
Mòbil amb les tres cobertures, Telefonia Voip, com de tot allò relacionat amb les mateixes, destinat 
principalment a les empreses d’àmbit nacional, així com a particulars. Disposa de totes els permisos, 
llicencies i d’altres requisits per dur a terme la seva activitat com operador de telecomunicacions. 



DATALINK FOR BUSSINESS, S.L 

1

Perfil cercat:

Estem creant una xarxa nova de Distribuïdors- Col·laboradors del producte, alarmes ADT, per la 
Provincial de Girona i LLeida.

Xavier Chaparro, delegat canal indirecte

Telèfon:  621 222122

Web: www.datalink.es

Dades clau:

Activitat : la distribució de serveis de Seguretat del Fabricant Tyco Integhrated Security, sl. ADT

Tipus de societat: Societat limitada

7. ALARMES I SEGURETAT 

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

Oferta: 

Busquem gent amb ganes de crear la seva propia xarxa de col·laboradors.
Col·laboradors amb ganes d'ampliar el seus ingresso, ampliam la seva cartera de productes.
Descripció de l’oferta
No es necessita cap inversió inicial, formació a càrrec de l'empresa, suport comercial i marketing. 
Ingressos de comissionat molt alts, tan per Col·laboradors com per Distribuïdors.



CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA  DEP.INTERNACIONAL

1

Maribel Martínez, tècnic de comerç internacional 

Telèfon: 972 418 515

Web: www.cambragirona.cat

8. CONSULTORIA INTERNACIONAL  

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

Assessorament

Servei de consultoria, formació i promoció internacional. 

Oferim a les empreses, tant les que ja estiguin operant internacionalment com les que s’ho 
estiguin plantejant, els nostres serveis de consultoria, formació i promoció per facilitar l’accés als 
mercats internacionals.

També programes Post-covid 19 d’anàlisi de l’empresa i reorientació internacional.



PIMEC INTERNACIONAL 

1

8. CONSULTORIA INTERNACIONAL  

Perfil cercat:

Empreses que tinguin dubtes en el seu procés exportador.
Oferim consultoria gratuïta en la resolució de dubtes i serveis a mida de les necessitats de l'empresa 
en el suport a la internacionalització. Des de la part més estratègica, selecció de mercats, canals 
d'entrada i plans operatius, a la recerca de clients potencials en els mercats desitjats, 
contacte/seguiment/gestió de la comunicació amb clients/agents/distribuïdors/partners per arribar 
acords comercials.

Xavier Guiu, tècnic depart internacional de PIMEC

Telèfon: 934 964 500

Web: www.pimec.org

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

Dades clau:

Patronal de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya.180 treballadors.
Facturació:15M €

Serveis 

Consultoria gratuïta

Plans estratègics Internacionals.
Subcontractació del departament internacional a temps parcial.
Suport en fires internacionals (pre-fira, acompanyament i post-fira).
Especialistes de país en destí.
Implantacions.
Subvencions a la internacionalització.



GRUP SIMON ASSESSORS 

1

Jordi Pla

Telèfon: 972 202202

Web: : www.grupsimon.es

9. ASSESSORS – FISCAL I LABORAL

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

Assessorament

Assessorament presencial de dubtes fiscals i laborals
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