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Organitza i participen:
Organitza :Organitza :

www.coacg.cat  ·  @COACGI 

Amb la col·laboració de

ÍNDEX · EMPRESES 

Trobada sectorial organitzada seguint el 

protocol de les mesures preventives de la 

Covid-19 indicat per les autoritats sanitàries.



One Telecom · Orange – Telecomunicacions

1

Organitza i col·laboren: En el marc de:

Perfil que es vol i producte/servei. 

✓ Agent comercial productes dietètics o naturals.
✓ Sector Alimentació i Horeca

BENESTAR

Organitza :
www.coacg.cat  ·  @COACGI 

Descripció de l’oferta

Cerquem agents comercials  autònoms i distribuïdors per a dinamització de xarxa comercial a nivell Espanya 
i Europa.

Jordi Casellas Grassot

Director

Web: www.tegust.com

TEGUST * Infusions

Infusions de qualitat premium nascudes de la nostra passió per crear gustos únics. Els nostres xefs 
creen fórmules originals amb plantes aromàtiques de productors locals

https://tegust.com/


One Telecom · Orange – Telecomunicacions

1

Organitza i col·laboren: En el marc de:

Perfil que es vol i producte/servei. 

Ets emprenedor/a i t’agradaria reinventar-te en un negoci ètic i sostenible? Busco emprenedors/es per 
formar part d’un potent equip de treball.

BENESTAR

Organitza :
www.coacg.cat  ·  @COACGI 

Descripció de l’oferta

Si t’agrada el món del benestar, i t’agradaria aportar el teu granet de sorra a un millor planeta aquesta 
oportunitat pot ser per a tu.

Sandra Miquel 

Administradora

Sandra Miquel *   Cosmètica Natural * Suplements



MAÄT NATURE  – Cosmètica natural 

1

Organitza i col·laboren: En el marc de:

Perfil que es vol i producte/servei.

Agent comercial per a la venda de productes d'alta qualitat de cosmètica natural.

Es necessita experiència en el sector comercial, coneixements d'aquest, cartera de clients, proactivitat i ganes 
de créixer en un sector en plena expansió de la mà d'una companyia propera, sòlida i en continu creixement.

BENESTAR

OrganItza :
www.coacg.cat  ·  @COACGI 

Descripció de l’oferta

✓ Agent Comercial autònom (atractiu paquet retributiu per comissió).

✓ Ampliar i mantenir la cartera de clients a la seva zona d'actuació.

✓ Responsabilitzar-se de la implementació de la política comercial de la companyia i de el concepte de marca 
en la seva ruta de treball.

✓ Orientació cap a la venda de qualitat.

✓ Proactivitat en la recerca de nous clients i oportunitats de negoci.

✓ Contracte mercantil com a agent comercial.

✓ Cartera de productes molt competitius.

Maite Argemí Rocabert

CEO

Web: www.maatnature.com

Empresa Espanyola del sector cosmètic que opera a nivell nacional precisa Agents Comercials Freelance per 
desenvolupar les activitats comercials. On s'ocuparà de la representació i comercialització d'una marca 
professional de productes de cosmètica natural facial i corporal.

http://www.maatnature.com/


Sant Hilari – Fonts d’Aigüa

1

Organitza i col·laboren: En el marc de:

Perfil que es vol i producte/servei.

✓ Venda de  productes a porta freda – Empreses i particulars (fonts d’aigua i botelleria)  - àmbit privat 
recerca i presentació de licitacions zona de Girona (àmbit públic)  - Prospecció i fidelització de clients zona 
Girona - anàlisis de mercat i vendes reports setmanals segons objectius (anàlisis  KPIS, CRM, Mercat...) 

✓ Promocions i ofertes comercials.

BENESTAR

OrganItza :
www.coacg.cat  ·  @COACGI 

Descripció de l’oferta

✓ Agent Comercial contracte laboral.
✓ Salari Brut Anual 20.000€ + Variables 6.000€.
✓ Contracte interinitat llarga durada més possible incorporació a plantilla
✓ Despeses, peatges, pàrquings, dietes ...
✓ Vehicle propi (l’empresa no proporciona vehicle)

Eva María Rodríguez Gallego 

Web: www.santhilari.com

http://www.santhilari.com/


HAPPY GARDEN  – Benestar

1

Organitza i col·laboren: En el marc de:

Ubicada en Barcelona, Happy Garden és una marca dedicada a la venta de productes naturals a base de CBD. 
Som proveïdors de cosmètica vegana, utensilis per la cura del benestar de la pell i altres productes per a 
mascotes.

Perfil que es vol i producte/servei.

✓ Venta de productes naturals a base de CBD.

✓ Després d’anys d’investigació, hem decidit posar en pràctica el nostre coneixement i experiència en el 
sector i posar-lo a la vostra disposició.

✓ Som un grup d’emprenedors amb amplia experiència  en el camp del cànnabis medicina.

BENESTAR  

OrganItza :
www.coacg.cat  ·  @COACGI 

Descripció de l’oferta

✓ Agent Comercial autònom (comissió per venda).

✓ Zona Girona.

Humberto

Web: www.happygardencbd.com

http://www.happygardencbd.com/


SEGURETAT · C&P Developing Trade SPN *  Mascaretes

1

Organitza i col·laboren: En el marc de:

Perfil que es vol i producte/servei. 

Mascareta d’alta qualitat en envàs d’alumini estèril, amb un nivell alt de filtració. Filtre Meltblown
convencionals és la còmoda respiració, comparable a una mascaretes quirúrgica o higiènica.

SEGURETAT  

Organitza :
www.coacg.cat  ·  @COACGI 

Descripció de l’oferta

✓ Agent comercial autònom  multicartera a comissió

✓ Tots els sectors empresarials i, en especial, a farmàcies i clíniques.

Gregorio Pargo

CEO    



PURNET System · Purificador d’aire

1

Organitza i col·laboren: En el marc de:

Perfil que es vol i producte/servei

✓ Agent Comercial 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) .. encara que no es descarten altres 
tipus de mercats.

SEGURETAT  

Organitza :
www.coacg.cat  ·  @COACGI 

Descripció de l’oferta

✓ Comissions sense cap mena de topalls. Autonomia total.

✓ Zona de Girona i província.

Julià Casanovas

Soci i administrador 

Web: www.purnetsystem.com

Equip de purificació d'aire amb l'exclusiva tecnologia ACTIVE PURE.

Es tracta de la BEYOND GUARDIAN AIR, un sistema de purificació d'aire i superfícies. Descontamina, 
neutralitza els virus, bacteris, fongs, pols, contaminants i les impureses de les partícules de l'aire, fins 
a 0,1 micres.

https://purnetsystem.com/


SIPCOP Environmetal · Purificador d’aire

1

Organitza i col·laboren: En el marc de:

Perfil que es vol i producte/servei

✓ Aire Purificado és una empresa que distribueix aquest tipus de purificadors i estem cercant agents 
comercials en diferents zones geogràfiques d’Espanya. Especialment es ven a oficines, clíniques dentals, 
restauració, col·legis, farmàcies, hotels, etc.

✓ Cortines d’aire desinfectants en llocs amb gran afluència de públic. 
✓ Analitzadors CO2.

SEGURETAT  

Organitza :
www.coacg.cat  ·  @COACGI 

Descripció de l’oferta

✓ Agent comercial multicartera.

✓ Comissions econòmiques fins a un 30%. Producte en plena expansió.

✓ Zona de Girona i província.

✓ Tecnología disruptiva. 

Antoni Roca

Director Comercial 

Web www.wellisairpurificadordeaire.es

Equip de purificació d'aire

Venda multisectorial d’analitzadors CO2, purificadors i cortines d’aire desinfectants que eliminen COV’s, 
virus, bactèries, etc., sense competència i certificacions que ho demostren. 



CD4IOT · Purificador d’aire

1

Organitza i col·laboren: En el marc de:

Perfil que es vol i producte/servei

Serveix per monitoritzar la qualitat de l'aire sense importar el sistema de purificació que l'empresa tingui 
instal·lat.
Les empreses purifiquen i desinfecten els locals per garantir la seguretat dels seus treballadors / usuaris / 
clients en restaurants, clíniques, acadèmies, botigues, comerços, locals, residències, indústria, etc.

Sistema 

✓ Hi ha diversos models que mesuren més o menys paràmetres, segons la necessitat del client.
✓ El sistema es compon del detector dels paràmetres + Plataforma per visualitzar les dades + Connectivitat 

per disposar de les dades en temps real + Alarmes + Informes

Característiques de sistema:

✓ És auto-instal·lable. No requereix de desplaçament de cap instal·lador.
✓ És escalable. El client pot anar ampliant dispositius per monitoritzar sales.
✓ És online. La informació que recull s'envia en temps real al núvol i es visualitza en PC/Tableta/mòbil.
✓ Amb alarmes. Es poden configurar alarmes quan els paràmetres superin els nivells considerats adequats.
✓ Amb informes. Disposa d'informes periòdics que es poden rebre per correu electrònic.

SEGURETAT  

Organitza :
www.coacg.cat  ·  @COACGI 

Descripció de l’oferta

✓ Agent comercial multicartera.

✓ Zona de Girona i província.

Griselda Miralles

Responsable Comercial  

Web: www.cd4iot.com

Equip de purificació d'aire, sistema per a monitoritzar la qualitat de l’aire en temps real. 

http://www.cd4iot.com/
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