


Organitza i participen:
Organitza :

2. ASSEGURANCES

Organitza : www.coacg.cat  ·  @COACGI 

1. ALIMENTACIÓ                                   

3. CONSULTORIA I SERVEIS FINANCERS 4. SALUT HIGIENE 

5. TIC i TELECOMUNICACIONS 

ÍNDEX PER SECTORS · EMPRESES 



1

Perfil que es vol i producte/servei

PA i pastisseria artesana de alta qualitat . principalment estem cercant comercial que estigui 
especialitzat en els canals HORECA, forns i pastisseria. Tenim un pa de vidre i pa de pagès 
excepcionals.

1. ALIMENTACIÓ

Descripció de l’oferta

Busquem comercials amb carteres de clients en HORECA i en canal alimentació, tant en 
supermercats, queviures o pa/pastisseria

Xavier Guich

Gerent 

Web: www.forndelpasseig.com

FORN DEL PASSEIG PASTISSERIA 

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

http://www.forndelpasseig.com/


1

Perfil que es vol i producte/servei

• Capacitat d'autogestió. Perfil comercial. Bon tracte personal 
• Amb carnet de conduir i vehicle propi.

2. ASSEGURANCES

Descripció de l’oferta

• Pla de carrera a 7 anys amb finançament + comissions (1.800€-2.400€)
• Horari flexible -Contracte mercantil -No es requereix experiència (formació a càrrec de 
l’empresa)
• Estudis mínims requerits: cicle formació grau mig.

Marta Prats 

Directora d’agència 

Web: www.seguroscatalanaoccidente.com

Catalana Occident

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

http://www.seguroscatalanaoccidente.com/


Nationale Nederlanden

1

Perfil que es vol i producte/servei

Assessors i caps equip comercials per comercialitzar i assessorar en productes 
asseguradors de previsió social de NN per particulars i Pimes i hipotecaris d’ING Direct.

2. ASSEGURANCES

Descripció de l’oferta

• Formació homologada a càrrec de l’empresa
• Incentius atractius en base a objectius
• Cerca de clients particulars i Pimes
• Assessorar en matèria d’estalvi, pensions i protecció
• Comercialització d’hipoteques d’ING Direct.

Prudenci Laines

Gerent de selecció i desenvolupament

Web: www.nnespana.es

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

http://www.nnespana.es/


Reempresa

1

Perfil que es vol i producte/servei

Es cerca un perfil d'emprenedor entre 30 i 50 anys, amb una titulació universitària o de cicles 
formatius, comercial, i amb capacitat d'aprenentatge.
Productes de venda: sector assegurador, a tot tipus de clients (patrimonials, personals i 
automòbils, productes tant per empreses com per particulars).

Jordi Llens 

Consultor

www.reempresa.org

2.  ASSEGURANCES   

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

Descripció de l’oferta

• Es cedeix cartera d'AGENT d’ASSEGURANCES al Gironès.
• Es planteja la cessió de la cartera de clients per jubilació de l’Agent Comercial, amb les 

condicions sota règim de franquícia, i com a Agent Exclusiu.
• Es descarta a priori agents multicartera o altres professionals d'aquest mateix sector, a 

menys que replantegin dedicació exclusiva a la franquícia.
• Formació inicial dels productes i en funcions comercials.
• Formació continuada i suport permanent per part de l’empresa des l’oficina a la província.
• A mig termini, quan l’emprenedor hagi generat i consolidat volum mínim de vendes i 

capacitat relacional, es cedirà la cartera de clients en funcionament de l’Agent que es 
jubila.

• Facilitats inicials d’ingressos fixes + variable per vendes mensuals. Quan la cartera estigui 
cedida (es preveu aproximadament a uns 2 anys vista), es passa a sistema comissions.

• No cal cap tipus d’inversió; es financia la compra de la cartera amb les mateixes 
comissions, sistema que beneficia a l'emprenedor que es quedi amb la cartera de clients.

Què és Reempresa?

Mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya. Ajudem a comprar o vendre 
una empresa en funcionament. Iniciativa de la Patronal Cecot i Autoocupació que treballa per  evitar 
el tancament dels negocis per falta de relleu.

http://www.reempresa.org/


Grup  Bárymont
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Perfil cercat:

Gestoria, Immobiliària, Serveis Jurídics, Emprenedors o Empresaris. 

Eusebi Fernández

Gestor/Educador Financer  (AEPF) 

Web: www.barymont.com

3. CONSULTORIA  I SERVEIS FINANCERS 

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

Oferta:

• Títol d’Educador financer amb Norma tècnica UNI 11402  ISO 2222

• Programa de benestar i fidelització, per a particulars.

• Business Partner per a gestories, immobiliàries, serveis jurídics i empreses.

• El Programa Bárymont Partners està pensat per aquelles persones, empreses o entitats
interessades a generar benestar econòmic per a si mateixos i per a les persones que
els envolten, generant ingressos i amb accés a ofertes de productes, sortejos, viatges,
programes d'estalvi, descomptes, etc.

L'empresa líder en educació, planificació i gestió financera de l’estat.

El nostre equip d'experts el componen educadors financers de qualitat segons la Norma Tècnica
UNI 11402. Són assessors en benestar econòmic, assessors d'assegurances amb titulació Nivell
2 i membres de l'Associació d'Educadors i Planificadors Financers (AEPF).

L’objectiu prioritari és aconseguir que totes les persones, empreses i entitats, adquireixin els
coneixements i habilitats necessaris per organitzar la seva gestió financera personal i
professional.

http://www.barymont.com/


PURNET System
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Perfil que es vol i producte/servei

 Agent Comercial autònom amb il·lusió, honestedat, ganes de treballar i de guanyar-se 
bé la vida.

 Empresa amb plena expansió de sistemes amb una Tecnologia Exclusiva i 
reconeguda mundialment.

 Preferentment mercat de l’hostaleria i la restauració (canal HORECA)  així com també 
altres mercats; farmàcies, clíniques dentals, centres d’estètica, col·legis, residencies 
de gent gran, oficines, empreses, particulars etc...

Julià Casanovas

Director comercial 

Web: www.purnetsystem.com - www.activepure.es

4.  SALUT I BENESTAR   

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

Descripció de l’oferta

 Comissions sense cap mena de topalls. Autonomia total.

 Zona de Girona i província.

Sistemes de purificació d’aire i superfícies i també de neteja i desinfecció amb aigua 
freda, sense utilitzar ozó ni productes químics. 

Amb l’exclusiva tecnologia ‘Active Pure’ recolzada per la NASA i reconeguda per 
‘l’Space Foundation’, com l’única ‘Tecnologia Espacial Certificada’.

http://www.purnetsystem.com/
http://www.activepure.es/


Reempresa

1

Perfil que es vol i producte/servei

Productora, distribuïdora i comercialitzadora de productes naturals
Empresa dedica a la venda al por menor i por major de productes relacionats amb difusors d’olis 
essencials, discos desmaquillants, cosmètica natural, olis essencials i flors a granel i també es 
realitzen i venen coixins d’escalfor terapèutics i aromàtics amb marca pròpia.

La majoria de productes són propis, tot i que el procés de fabricació, o part d’ell s’externalitza.
Hi ha importació i també exportació (aquesta última més puntual). És un negoci que pot créixer tan en
l’àmbit local com també al mercat exterior. També existeix una venda a diverses zones d’Espanya,
amb distribuïdors importants.

Jordi Llens 

Consultor

www.reempresa.org

4.  SALUT I BENESTAR    

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

Descripció de l’oferta

Hi ha una cartera de clients importants i reconeguda, amb comandes previstes amb molta antelació ( 
de 2 mesos a 1 any vista). Cal inversió prèvia en estucatges.
Existeixen 5 línies de venda diverses, cada una amb una web pròpia.
- Fabricació per Tercers (amb grans marques com a clients)
- Venda al per major (a través de distribuïdors i directament a botigues)
- Venda regal de Nadal Natural a empreses i col·lectius (facturació més elevada)
- Botiga - a Girona, al Barri Vell (obertura a l’abril del 2021) també hi ven altres productes
- Botiga Online (Obertura al Novembre del 2020)
Espais:
magatzem - 250m2 - hi ha dues màquines de tallar tela, i dues màquines de cosir, amb una taula 
molt gran, especial per tallar tela. La resta del magatzem està ocupat per productes i estucatge.

Què és Reempresa?

Mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya. Ajudem a comprar o vendre
una empresa en funcionament. Iniciativa de la Patronal Cecot i Autoocupació que treballa per evitar el
tancament de negocis per falta de relleu.

http://www.reempresa.org/


WOW! Startups 

1

Perfil que es vol i producte/servei

1. Agent Comercial
2. Capital d'inversió, Business Angels i socis capitalistes.
3. Joves emprenedors amb o sense activitat laboral.

Jou Esparraguera Villalon

CEO 

wow.startups@gmail.com

5.  NOVES TECNOLOGIES i TELECOMINICACIONS 

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

Descripció de l’oferta

• Si tens un bon perfil comercial i vols implicar-te en un projecte actualitzat i innovador,
et donarem les eines per a la captació de joves emprenedors que vulguin
desenvolupar la seva Startup.

• Si ets capitalista i estàs interessat en invertir en projectes empresarials i/o startups o
ets empresari i vols diversificar el teu capital invertint en altres sectors, et
presentarem oportunitats d'inversió suficientment garantitzades per augmentar el teu
capital.

• Si ets un jove emprenedor i creus que tens una bona idea, nosaltres t'acompanyarem
per desenvolupar el teu projecte empresarial fins a realitzar la ronda d'inversió per tal
de capitalitzar-lo i complir el teu somni.

Incubadora Startups. Assessorament, desenvolupament i projecció de joves 
emprenedors. Creació de franquícies i ronda d'inversió.

mailto:wow.startups@gmail.com


ASSEGEM 

1

Perfil que es vol i producte/servei

• Agent comercial  

• Sector i tipus de client al que et dirigeixes (majoristes, minoristes, grans 
superfícies etc.)

• Tot tipus de clients finals, sempre que siguin empreses i necessitin assessorament en 
comunicacions. 

Francesc Xavier Chaparro

Auditor Assessor en Comunicacions i Noves Tecnologies

5.  NOVES TECNOLOGIES i TELECOMINICACIONS 

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

Assessoria en telecomunicacions
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