SERVEIS EXCLUSIUS
PER A SOCIS DE PIMEC
ACORDS DE COL·LABORACIÓ

l'oficina?

¿Mengen els teus

Ofereix xecs o targeta
Restaurant Pass als teus
empleats perquè puguin
menjar fora beneficiant-se
de l'exempció fiscal en IRPF
de 9€/ dia

¿Van a treballar en
transport públic?

empleats fora de

MILLORA LES CONDICIONS DELS TEUS
EMPLEATS SENSE AUGMENTAR COSTOS

+535
535 €

EXEMP
EXE MPCIÓ
MP CIÓ
FISCAL

¿Tenen fill/s de 0-3
anys que porten a la
Guarderia?

Amb la targetaTransport
Transport Pass
podran viatjar en transport
públic estalviant l'IRPF de fins
a 1.500€/ any

La Llar
Ll ar d'infants ePass
els permetrà estalviar-se
l'IRPF en pagar les escoles
bressol

TOTAL AUG
AUGMENT SOU NET*
NET*

+1.633€
+1.633€

Sodexo, líder en motivació laboral, et permet millorar les condicions dels teus empleats d’una manera fàcil i
immediata.
Motiva, atrau i retén el talent que necessita la teva empresa per millorar la productivitat a curt
termini.

Promoció especial de descompte
desc ompte 50% exclusiu per als socis de PIMEC
*Càlcul aproximat per a un empleat amb un sou brut de 25.000€ i un fill menor de 3 anys, per a una despesa en
menjar de 9€/dia per 180 dies a l'any, 300€/mes en guarderia i 50€/mes en transport durant 11 mesos a l'any.

Més informació:
informació:
Si desitges rebre’n més informació, o una oferta personalitzada per al teu cas, omple la sol·licitud adjunta i envia-la a:
acordsidescomptes@pimec.org, o bé contacta amb el Departament al Tel. 93 496 45 00.
També pots enviar la sol·licitud online a través de la nostra pàgina web:http://www.pimec.org/ca/contacte-acords

Avantatges per a socis i tarifes:
Només els socis de Pimec podeu gaudir d’aquestes condicions.
PIMEC · www.pimec.org · pimec@pimec.org

SERVEIS EXCLUSIUS
PER A SOCIS DE PIMEC
ACORDS DE COL·LABORACIÓ

MILLORA LES CONDICIONS DELS TEUS
EMPLEATS SENSE AUGMENTAR COSTOS
Empresa (Raó social)
CIF/NIF
Activitat
Adreça
Població

Codi Postal

Telèfon

Fax

Persona de contacte
Càrrec
Correu electrònic

Desitjo rebre informació sense cap compromís per part de la nostra empresa.
Signatura i segell

_________________________ ,__________ de _________________ de 201_
Remet aquesta sol·licitud per correu electrònic a: acordsidescomptes@pimec.org, o bé online a través de la nostra pàgina web:
http://www.pimec.org/ca/contacte-acords.
CLÀUSULA PRIVACITAT ACORDS DE COL·LABORACIÓ
D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, us informem de la política de privacitat que aplicarem
a aquestes dades. El responsable del tractament és la Confederació Empresarial PIMEC, Micro, Petita i Mitjana Empresa de
Catalunya, amb NIF: G61512257. Les dades seran tractades amb la finalitat de respondre a la vostra sol·licitud d’informació sobre
acords amb tercers. Es conservaran el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les
possibles responsabilitats que es puguin derivar de l’esmentada finalitat. La signatura d’aquest document implica que accepteu
expressament que les dades proporcionades seran comunicades a les empreses que proporcionen les ofertes especials de
productes i serveis per als associats que heu assenyalat amb la finalitat que us puguin fer arribar la informació sol·licitada. Una
vegada comunicades, les dades passaran a formar part de tractaments dels quals són responsables cadascuna de les empreses
que han rebut les dades, i que us proporcionaran la informació adient sobre la política de privacitat que aplicaran al tractament de
les vostres dades. En relació al tractament del qual és responsable PIMEC, podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació,
supressió de les dades, i de limitació i oposició al seu tractament. Per a això, us podeu dirigir a PIMEC per correu postal al
C/Viladomat, 174 08015 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a privacitat@pimec.org.
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