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El Networking Agents & Brokers Interprofessional congrega més de
1.600 entrevistes en quatre hores
El Networking Agents & Brokers
- Interprofessional, impulsat pel
Col·legi Oficial d’Agents Comercials
de Barcelona (COACB), ha reunit més
de 200 participants i ha congregat
més de 1.600 entrevistes amb
agenda, durant el primer matí del

Bizbarcelona, que s’ha celebrat a Fira
de Barcelona, els dies 12 i 13 de juny.
En quatre hores, la zona de contactes
ha atret centenars d’empreses,
emprenedors
i
professionals
col·legiats de tots els sectors. Cada

participant ha rebut una agenda
personalitzada amb 8 reunions
agendades.
Més de 100 Col·legis Professionals,
que formen part de la Intercol·legial,
han participat en l’activitat, que ha
estat coordinada per Getting Contacts.
Amb la col·laboració de:

Núm. 15

Núm. 15

XIFRES DE L’EDICIÓ 2019

✓ Més de 200 participants
✓ 700 entrevistes realitzades in situ
✓ Més de 1.600 entrevistes
programades

Ofertes de feina publicades i més de 700
entrevistes in situ sense agenda
A més de les pantalles per publicar
ofertes i perfils professionals,
Agents & Brokers compta amb
un espai d’entrevistes al moment,
sense agenda, que ha tingut lloc en
el mateix espai de Networking, de
13 a 15 hores.
Durant tot el matí s'han publicat
centenars d'ofertes i perfils i s'han
realitzat més de 700 reunions in situ.

“Estem tot el matí facilitant els
contactes entre professionals, ja sigui
amb agenda o sense agenda, del
sector comercial, educatiu, finances,
psicologia... posant en contacte oferta
i demanda”, ha comentat el president
del COACB i d'Agents & Brokers, Enric
Enrech.
El nostre espai es consolida cada cop
més com la plataforma on trobar el que
necessites per la teva empresa o per
consolidar el teu projecte de negoci.

Les ofertes es poden consultar a: www.comercial-jobs.com
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Conferència ESVEN: “Les 12 úniques maneres de captar clients”

Suport institucional a l'stand del COACB

El Col·legi ha format part del programa de conferències del Biz, impartint la jornada
“Les 12 úniques maneres de captar clients”, durant el primer dia de saló.

La inauguració del saló ha estat enguany a càrrec del secretari d’Empresa i
Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Ferrer acompanyats del
director de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, entre altres autoritats. La
comitiva va anar fins l'stand del COACB juntament amb el president, membres
de junta i del Consell de Col·legis d'Agents Comercials.

La ponent ha estat Mónica Mendoza, consultora d’ESVEN, el centre formatiu del
COACB. La conferència va emplenar d’assistents la sala Creixement.

Punt d’atenció Agents Comercials i Zona d'Assessorament
A més de l'espai de Networking,
el COACB ha comptat amb un
stand informatiu (D432) i un punt
d’assessorament en l’àmbit comercial
als visitants.
A l'stand s'ha informat sobre els
serveis professionals del sector,
beneficis, avantatges i formació.
També s’han seguit publicant ofertes
de feina a través del portal
www.comercial-jobs.com.
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