
PREMI CAMBRA 2020
A L'ESTRATÈGIA 
EMPRESARIAL

Condicions de participació:
- Recordeu de guardar aquest document abans d'enviar-lo.
- No es poden afegir pàgines a aquest formulari
- El termini de presentació de candidatures finalitzarà el divendres
17 d’abril del 2020
- Per presentar la candidatura, agrairem ens retorneu aquest document
(degudament emplenat) per e-mail comunicacio@cambraterrassa.org



DADES DE L'EMPRESA

Nom legal de l'empresa

Adreça

Codi Postal

Població

Pàgina web

Any de creació

Telèfon

Sector/Productes

Activitat de l'empresa

Nombre de treballadors

Nom i cognoms de la persona que 
presenta la candidatura

Càrrec

E-mail



MÈRITS

1. Indiqueu quina ha estat la política estratègica de la vostra empresa i l'impacte de la mateixa a la demarcació de la Cambra.

2. Indiqueu-nos aquelles inversions i ampliacions que han propiciat la consolidació de la vostra empresa en la vostra trajectòria a la demarcació.

3. Indiqueu si heu realitzat inversions en l'àmbit de la recerca i el desenvolupament teconlògic, de productes i/o processos.



4. Heu adoptat models i estàndards de normativa internacional enfocades a l'excel·lència de la gestió? Si és així, quines?

5. Expliqueu breument l'evolució de la creació de llocs de treball de la vostra empresa en les diverses etapes de creixement de la mateixa.

6. La vostra empresa té una política de compromís social relacionada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible?



7. Quins esforços heu projectat per a posicionar l'empresa com a referent internacional dins el vostre sector empresarial?
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