15/7/2019
Ref: INT19048
Dept: Internacional
CIRCULAR INFORMATIVA

Promouen:

Patrocina:

Reconeixements 2019 al Progrés Empresarial
Empresa més internacional

Valoració de les candidatures
El jurat valorarà les empreses que optin a aquesta categoria atenent a: les xifres
d’exportació d’acord amb la relació entre l’exportació i la producció o
vendes totals de l’empresa, així com la relació entre l’exportació de l’empresa i
la del sector, la importància dins de cada sector, el dinamisme exportador referit a
les xifres d’exportació en els últims tres anys naturals o per campanyes de
producció, la prospecció i apertura de nous mercats, l’estructura exportadora, la
xarxa comercial a l’exterior, la continuïtat en les exportacions, la innovació, la
inversió productiva i comercial a l’exterior i qualsevol altre mèrit quantitatius de les
exportacions.
Per optar a aquesta modalitat s’ha d’indicar en quina subcategoria participen, que
vindrà definida pels següents condicionants:

Per optar a aquesta modalitat s’ha d’indicar en quina subcategoria
participen, que vindrà definida pels següents condicionants:
PETITA EMPRESA: fins a 49 treballadors i fins a 10 milions
d'euros de xifra de negoci.
MITJANA/GRAN EMPRESA: a partir de 50 treballadors i
amb una xifra de negoci superior als 10 milions d’euros.

Dades de l’empresa
Empresa:
NIF:
Adreça:
Població:
CP:
Telèfon:
Email:
Web:

Nom comercial:
Persona contacte:
Càrrec:
Activitat:
Data constitució:
Sector:
Any inici
exportacions:
Composició capital
social:

% nacional:
% internacional:

Evolució de la facturació (en milions d’euros)
2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Total facturació empresa
Total facturació nacional
Internacional
País 1
País 2
País 3
País 4
País 5
Total facturació internacional
Altres països:

Evolució de la plantilla

Total plantilla
Número de persones dedicades a
la internacionalització
Número de persones contractades
per l’empresa que viuen fora de
l’estat espanyol

Altres dades

Evolució de la producció
(segons unitats de mesura de
l’activitat. Només indústria)
Evolució del Cash-Flow
(en milions euros)
Resultat de l’exercici (BAI)
(en milions d’euros)

Inversions i despeses d’exportació
Detallar les inversions per incrementar la capacitat exportadora, detallar les inversions a l’estranger i
les despeses de promoció de les exportacions i valor en euros dels tres últims anys naturals.

Accions comercials i participació a fires l’any 2018

Participeu en mercats digitals (marketplace), feu comerç electrònic o heu integrat
les TIC en la relació amb els vostres clients’
Sí

No

Descripció

Composició del departament d’exportació o internacional

Composició de la xarxa comercial i estructures empresarials a l’exterior
Empreses pròpies o mixtes i detallar països; delegacions, representacions o sucursals pròpies i detall
per països; detallar el nombre de distribuïdors, representants, exclusivistes.

Trets diferencials de la vostra empresa respecte a la competència

Per què creieu que us mereixeu aquest reconeixement?

L’empresa haurà d’aportar els mèrits que concorrin a la memòria de
sol·licitud
La memòria s’ha de presentar en un document a part que ha d’incloure de
manera resumida:
 Antecedents i història de l’empresa
 Prospecció i apertura de mercats
 Importància de l’empresa dins del sector nacional
 Continuïtat exportadora

Presentació de candidatures
Les candidatures s’hauran de presentar a la seu social de la Cecot (c. Sant Pau, 6 - 08221
Terrassa), o a través del correu electrònic info@nitdelempresari.com a l’atenció del
Departament de Comunicació (referència: Reconeixements Cecot 2019), fins el dia 2
d’agost de 2019 amb totes les dades complimentades per facilitar l’avaluació del jurat
qualificador.
Condicions


El lliurament del material a la Cecot significa l’acceptació de les bases per part de
l’empresa. El seu incompliment suposarà la no acceptació de la candidatura.



La documentació presentada pels participants quedarà dipositada confidencialment al
departament
de
Comunicació
de
la
Cecot
(comunicacio@cecot.org
|
www.nitdelempresari.com | Telèfon: 93 736 11 15).

