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Acord entre les Cambres de
Terrassa, Manresa i Sabadell per
donar suport a la transformació
digital d'empreses
En el marc d'Acelera Pyme, una xarxa impulsada per la Cámara de España i
Red.es

L'oficina Acelera Pyme assessorarà empreses i autònoms | Europa Press

Les Cambres de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, Sabadell i Manresa han arribat a un
acord per fomentar la transformació digital d'empreses, autònoms i emprenedors en les
demarcacions d'aquestes cambres, a través de l'oficina Acelera Pyme, una xarxa impulsada per
la Cámara de España i Red.es.
[nointext]
[h3]Assessorament gratuït i atenció personalitzada en digitalització[/h3]
Aquest acord sorgeix de la conscienciació per part de les cambres de Terrassa, Sabadell i
Manresa pel que fa a la digitalització com un dels reptes prioritaris per al teixit empresarial de les
seves respectives demarcacions i de la seva voluntat d'acompanyar les empreses, emprenedors
i autònoms en aquest camí.
[intext1]
Així, les empreses que formen part de les demarcacions de les tres cambres accediran a
assessorament gratuït per part d'un equip professional especialitzat en transformació digital de
l'empresa, que els donarà suport i identificarà les necessitats concretes en cada cas i que aportarà
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informació de valor afegit per a la presa de decisions en matèria digital. D'aquesta manera, les
empreses participants disposaran d'una valoració objectiva de les necessitats en matèria digital i
rebran un suport continuat per part de les cambres en la digitalització del negoci.
Aquest assessorament inclou aspectes com ara la detecció d'oportunitats, aspectes clau en el
llançament de nous productes, suport per crear i implementar una estratègia digital des de
zero, o donar suport a les startups tecnològiques, així com també guiar en la presentació de
sol·licituds de subvencions per a projectes tecnològics, etc.
[intext2]
[h3]Diferents accions de sensibilització sobre la transformació digital: repte de present i futur[/h3]
Així mateix, les empreses, autònoms i emprenedors podran participar en diferents accions,
webinars i activitats informatives, de sensibilització i de capacitació sobre l'ús de tecnologies
digitals en el negoci.
Cal remarcar també que les cambres obren un canal d'informació directa amb les empreses que
participen a Acelera pyme per informar-les sobre les diferents ajudes, subvencions i d'altres
convocatòries d'interès a les quals es poden acollir en matèria de digitalització.

https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/79226/acord-entre-cambres-terrassa-manresa-sabadell-donar-suport-transformacio-digital-emp
Pagina 2 de 2

