Més de 700 membres d’Assaporc es podran
beneficiar ara dels avantatges del Club Cambra
Els socis d’Assaporc podran gaudir d’una línia de finançament de “la Caixa”
de 2.000 milions d’euros per a pimes i autònoms
Gaudiran dels avantatges del Club amb partners de primer nivell com ara la Fira, BCD
o Camerdata
Vic, 26 de setembre de 2012
Assaporc, l’associació tecnicosanitària del Porcí amb seu a Vic i la Cambra de Comerç han
signat un acord per fer arribar els serveis i avantatges del Club Cambra a tots els associats
d’Assaporc. D’aquesta manera, podran accedir a una línia de crèdit de La Caixa de 2.000
milions d’euros i als avantatges amb partners de primer nivell com ara Fira de Barcelona, BCD
(Barcelona Centre de Disseny) o Camerdata (societat pionera en la comercialització de bases
de dades empresarials, creada per les cambres de comerç de tot l’Estat).
A més, els més de 700 membres de l’associació de ramaders d’Osona obtindran descomptes
en productes i serveis de la Cambra, accés a una comunitat on-line i a una xarxa de més de
250.000 empreses.
Comunitat online
Un dels aspectes més significatius del Club Cambra és la seva comunitat online, que permet
als socis del Club integrar-se en una comunitat empresarial virtual, on són presents les
250.000 empreses de la Cambra. La xarxa social disposa d’una intranet on els socis tenen
disponible tot un conjunt de funcionalitats i continguts per fer negocis; des de la possibilitat
de fer networking amb altres membres de la comunitat o l’accés ràpid a totes les novetats,
fins disposar de directoris, comunitat multicanal, cercadors avançats i ofertes personalitzades,
a més de la resta d’avantatges del Club Cambra. En tan sols un mes, les empreses de la
Cambra de Barcelona van tancar amb “La Caixa” operacions financeres per import de 183
milions d’euros.
Assaporc
L’associació tecnicosanitària del porcí- constituïda a l’any 1998 té com a tasca principal la
gestió sanitària de les explotacions porcines com a col·lectiu. Vetllar per mantenir i millorar la
sanitat de les explotacions dels seus associats és l’objectiu principal de l'associació. Fins ara
ha desenvolupat la seva activitat en l’àmbit d’Osona i preveu ampliar la seva activitat a tot el
territori de la província, establint col·laboracions i sinèrgies amb altres estructures similars del
territori català.
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Representa un punt de reunió pel sector, per plantejar reptes futurs que són necessaris
treballar col·lectivament, com ara estar representats davant el Departament d’Agricultura, la
conjunció amb la indústria càrnia per garantir una seguretat i qualitat en els productes, i
afavorir el comerç internacional, així com la participació en temes de millora mediambiental.

http://premsa.cambrabcn.org
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