10ª ni t del s P R E M IS AjEG

Premis AjEG 2014
Després de quasi dues dècades d’edicions del Sopar de l’Associació de Joves
Empresaris de Girona, l’AjEG ofereix una nova edició dels PREMIS AjEG.
En aquesta desena edició dels premis volem seguir representant l’esperit i
consolidació d’una associació empresarial de més de 500 membres.
La nit dels PREMIS AjEG conforma un esdeveniment social
referent dins el teixit empresarial i econòmic gironí.
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Edició 2014
Els guardons lliurats als premiats es donen en tres categories:
El Jove Empresari de l’Any,
l’Impulsor de Joves Empresaris
i els Premis d’Honor de l’Associació
Cada un d’ells reben una peça numerada de “Les claus de l’èxit” realitzada
amb bronze pel jove escultor banyolí, Jordi Portella,
simbolitzant unes claus màgiques on es llegeix el nom de l’associació.
L’edició 2013 dels premis van servir per guardonar per la seva
trajectòria personal i empresarial:

Premi AjEG al “Jove Empresari de l’Any”
Espai de Qstura

Per l’evolució de facturació de negoci i creació d’empleats, pel seu model
de negoci innovador i futura viabilitat, per fomentar la formació i el treball
en equip entre els seus treballadors, pel seu rigor, compromís i servei de
qualitat, per la dificultat que implica reinventar-se en el sector tèxtil i per la
creativitat en la que la directora ha maridat un negoci de merceria de tota la
vida amb les noves tendències “do it yourself”.

Premi AjEG a “l’Impulsor del Jove Empresari”
Federació d’Organitzacions Empresarial de Girona (FOEG)

Per la defensa del teixit empresarial gironí, per la
seva tasca en àrees com la internacionalització,
noves tecnologies, formació i assessorament i
per la seva aposta contundent envers els joves
empresaris de Girona.

Premis d’honor de l’associació
Ivan Portolés,
membre guardonat d’AjEG
Joan Carles Belmar,
membre guardonat d’AjEG
i Llibert Julià,
membre guardonat d’AjEG
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L’emplaçament
Enguany, celebrem la sisena edició dels premis i l’emplaçament
serà el modern espai del Parc Tecnològic de la Universitat de
Girona. En un espai diàfan i preparat per l’ocasió, els prop de 250
convidats que gaudiran de la vetllada, es trobaran en un marc
incomparable per gaudir d’una nit de premis i de sorpreses.

Concretament, l’acte se celebrarà a l‘edifici Giroemprèn-Centre,
un edifici on es duran a terme tot tipus d’activitats de R+D+I.

L’emplaçament de l’acte, a l’edifici
Giroemprèn-Centre, permet gaudir
d’una excel·lent vetllada en un marc
empresarial immillorable.
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Els convidats a l’acte són rebuts
a l’entrada de l’edifici, on se’ls ofereix un
còctelde benvinguda.

Espai per a patrocinadors
1. Patrocini especial taula

2. Plafó informatiu taules

3. Possibilitat de lliurar productes
als membres de la taula
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4. Targetó hostesses

Taula 1
Lorem Ipsum
Dolor est
Ipsum lare
Dolor est

Taula 2
Lorem Ipsum
Dolor est
Ipsum lare
Dolor est

Taula 3
Lorem Ipsum
Dolor est
Ipsum lare
Dolor est

Taula 4
Lorem Ipsum
Dolor est
Ipsum lare
Dolor est

5. Presència a la lona de l’escenari com a
patrocinadors de taula

Espai per a empreses
i entitats col.laboradores
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Proposta econòmica
dels patrocinadors
Proposta econòmica del patrocini:
• Patrocini especial taula
• Plafó informatiu taules
• Possibilitat de lliurar material o productes als membres de la taula
• Presència a la lona de l’escenari com a patrocini de taula
• Targetó hostesses

Preu Patrocini

195,00 €
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