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Organitza i participen:
Organitza :Organitza : www.coacg.cat  ·  @COACGI 

ÍNDEX · EMPRESES 

Trobada sectorial organitzada seguint el 
protocol de les mesures preventives de la 
Covid-19 indicat per les autoritats sanitàries.



SYMA · Adhesius

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

Perfil que es vol i producte/servei

 Buscamos agente comercial experimentado y polifacético para cubrir la zona de Cataluña/Girona.
 Se valorará positivamente el hecho de estar relacionado con el mundo del aluminio, pvc, vidrio, fachadas 

ventiladas, mamparas de baño...

1. INDUSTRIAL

Organitza : www.coacg.cat  ·  @COACGI 

Descripció de l’oferta

 La persona seleccionada será el representante comercial de Syma en las provincia de Girona con opción a 
cubrir más provincias en Cataluña.

 Será encargado de crear, gestionar y hacer seguimiento de cartera propia de clientes.
 Análisis de mercado para distribución de los productos de la Empresa.
 Estará apoyado en todo momento desde la empresa para cualquier tipo de consulta.

José M. Roca Carbón

Gerent   

Web: www.syma.es

SYMA es especialista en la fabricación de selladores dentro de una amplia gama cromática. Fabricamos tanto 
colores estándar como colores a medida para obtener un acabado perfecto y satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes.

Ofrecemos una atención personalizada a cada cliente para poder ofrecer, además de los colores estándar, la 
posibilidad de desarrollar colores especiales de acuerdo con sus necesidades y especificaciones, incluyendo la 
posibilidad de firmar acuerdos de exclusividad y de envasar marcas privadas, debido a que desarrollamos 
nuestras propias fórmulas para la fabricación de los colores.

http://www.syma.es/


EMBALEX · Embalatge

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

Perfil que es vol i producte/servei. 

 Professional amb coneixement de la zona de Girona. Autònom i Multicartera. Preferiblement si coneix sector 
embalatge industrial

1. INDUSTRIAL

Organitza : www.coacg.cat  ·  @COACGI 

Descripció de l’oferta

 A negociar, segons entrevista personal.

 En relació amb la cartera de clients, en tenim pocs a la zona, i són clients de la casa des dels inicis...... Sí que 
facilitaríem possibles clients, que sabem que fan servir embalatge i molt.

Concha Ayesa
Gerent   

Web www.embalex.com

Productes d’embalatge. Fusta i cartró. Consumibles per embalar. Empresa familiar amb més de 100 anys 
d´història. Referent en el sector.

http://www.embalex.com/


SIDEMSA·  Venda, instal·lació i reparación d’equips d’elevació

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

Perfil que es vol i producte/servei. 

 Els nostres clients són principalment del sector industrial (químic, farmacèutic, alimentari, automoció, etc.) 
tot i que n'hi ha alguns del sector construcció. Per tant, és important que l'agent comercial estigui visitant 
indústries o empreses subministradores de la indústria.

1. INDUSTRIAL

Organitza : www.coacg.cat  ·  @COACGI 

Descripció de l’oferta

 Agent Comercial autònom. 
 Comissió per venda
 Tot el suport tècnic comercial necessari per dur a terme la seva tasca comercial.

Pere Saborit

Gerent   

Web: www.sidemsa.com

Empresa dedicada a la venda, instal·lació i reparació d'equips d'elevació i manipulació de càrregues.
Aquests equips són polispastos (elèctrics, pneumàtics), braços giratoris, pòrtics i ponts grua. També
distribuïm cabrestants i manipuladors de buit. Tenim oficina tècnica i taller propis, ja que en una part
dels projectes ens cal subministrar algun utillatge o estructura per instal·lar el equips. Majoritàriament
som integradors tot i que alguns productes són desenvolupats íntegrament per nosaltres.



(TSHI) · Energies Renovables

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

Perfil que es vol i producte/servei. 

 Integrado/a en el equipo comercial del área de Renovables, su misión será la captación y fidelización de
nuevos clientes finales (particulares, empresas y entidades públicas) contando siempre con el apoyo del
Departamento Técnico para el desarrollo del trabajo. Y participando activamente en el proceso de
negociación, cierre y seguimiento de las ventas.

1. INDUSTRIAL 

Organitza : www.coacg.cat  ·  @COACGI 

Descripció de l’oferta

 Importante empresa de servicios solares fotovoltaicos precisa técnico comercial de energía solar 
fotovoltaica para segmento residencial e industrial en la zona de Barcelona, Lleida i Girona, aunque 
podemos ofertar en toda España.

Emilio López Sancho

Gerent   

Web: www.tshi.eu

http://www.tshi.eu/


DEFCON8 · Estalvi aigua

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

Perfil que es vol i producte/servei.

 Llicenciatura en vendes / màrqueting 

 Experiència provada de  6 anys en B2B, B2G treballant amb arquitectes i enginyers. 

 Habilitats SOFT Proactivitat, bon comunicador. TI MS Office  i Windows, Google SEO / SEM / Adwords; 
Xarxes socials: Linkedin i FB / Instagram.

1. INDUSTRIAL  

OrganItza : www.coacg.cat  ·  @COACGI 

Descripció de l’oferta

 Definir l’estratègia de màrqueting, adquisició de clients d'acord amb l'estratègia, generar contactes.

 Prospecció de mercat de la zona assignada, fer visites comercials per capturar i identificar oportunitats 
potencials.

 Realització d’ofertes comercials tècniques, comunicar-se i interactuar amb el client establint vincles de 
connexió amb l’empresa, presentació del producte a Fires i Congressos.

 Desenvolupar objectius de vendes a la vostra zona (objectius de penetració, saturació).

 Resolució d’incidències en el desenvolupament de vendes, entre d’altres.

Javier Ray 

Vendes

Web: www.defcon8.com

La missió de Defcon8 és ajudar les persones a estalviar aigua i energia i transitar cap a una energia sostenible.

http://www.defcon8.com/


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 !

2. INDUSTRIAL 

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: https://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/
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