
TIC

TICCámaras

TICCámaras és una iniciativa de la Cambra d'Espanya juntament amb les Cambres de Comerç, amb el suport econòmic del Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), les pròpies Cambres de Comerç i les Administracions Públiques (*).

El Programa TICCámaras promou l’aportació de solucions que facin millorar la competitivitat del teu negoci a través de la incorporació
de noves tecnologies com:

FASE I: ASSESSORAMENT ESPECIALITZAT 

Assessorament a la PIME per realitzar un diagnòstic Individualitzat 
per conèixer el nivell d'aprofitament de les tecnologies en el teu 
negoci i proporcionar unes línies de recomanació en la 
creació/millora relacionades amb productivitat, comerç electrònic i 
màrqueting digital.

L’assessorament es realitza amb una xarxa de tutors de les 
Cambres.

Aquesta fase es totalment gratuïta per lo que no comporta cap 
cost econòmic a l’empresa. 

FASE II: PLA D’IMPLANTACIÓ DE SOLUCIONS INNOVADORES

Posada en pràctica de les recomanacions i alternatives d'inversió
detectades a la fase I. La empresa selecciona els assessors/proveïdors
lliurement.

El programa finança les despeses d'assessoria i consultoria, o / i altres
despeses i inversions necessaris.

L’empresa pot rebre fins a un 40% de subvenció d’una base màxima de
7.000€ (2.800€) dels projectes. El pla requerirà la supervisió i seguiment
per part de la Cambra.

Eines de productivitat 
al núvol

Assessorem en TIC a través d’un diagnòstic gratuït.
Subvencionem un 40% dels projectes TIC detectats.

Comerç electrònic

Marketing digital

Implantació d’un ERP, CRM (sistema de gestió de clients), TPV, loT, Big Data, realitat virtual, etc.

Creació nova pàgina web, botiga online, gestió informatitzada de pagaments, facturació electrònica, firma digital, 
etc.

Posicionament web, email marketing, social media, aplicacions mòbils, loT, etc.

https://www.cambrabcn.org/que-t-oferim/ajuts-i-convocatories/ticcamaras

https://www.cambrabcn.org/que-t-oferim/ajuts-i-convocatories/ticcamaras


XPANDE DIGITAL

Xpande Digital

Xpande digital és una iniciativa de la Cambra d'Espanya juntament amb les Cambres de Comerç, amb el suport econòmic del Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), les pròpies Cambres de Comerç i les Administracions Públiques (*).

El Programa Xpande digital t’ajuda a posar en marxa el Pla de Màrqueting Digital Internacional per assolir un posicionament en
mercats internacionals.

FASE I: ASSESSORAMENT ESPECIALITZAT 

Assessorament a la PIME per realitzar un diagnòstic Individualitzat 
per conèixer les necessitats i realitat de l’empresa en referència al 
seu pla de màrqueting digital a nivell internacional.

L’assessorament es realitza amb una xarxa de tutors de les 
Cambres.

Aquesta fase es totalment gratuïta per lo que no comporta cap 
cost econòmic a l’empresa. 

FASE II: PLA D’IMPLANTACIÓ DE L’ACCIÓ EN MÀRQUETING 

DIGITAL INTERNACIONAL

Posada en pràctica de les recomanacions i alternatives d'inversió
detectades a la fase I, centrat en un mercat i per un producte en concret.

La empresa selecciona els assessors/proveïdors lliurement.

L’empresa pot rebre fins a un 40% de subvenció d’una base màxima de
4.000€ (1.600€) dels projectes. El pla requerirà la supervisió i seguiment
per part de la Cambra.

Assessorem través d’un diagnòstic gratuït.
Subvencionem un 40% dels projectes detectats.

https://www.cambrabcn.org/es/que-te-ofrecemos/ayudas-y-
convocatorias/xpande-digital

https://www.cambrabcn.org/es/que-te-ofrecemos/ayudas-y-convocatorias/xpande-digital

