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Segway Espanya va incrementar les
seves vendes un 25% l’any 2015

Les fonts de
finançament per a les
empreses

La companyia es consolida en el transport personal per a ús professional

PIMEC Vallès Occidental
iniciarà el proper 7 de
març el curs Fonts de
finançament per a les
empreses, de 15 hores

J. MARTÍN
La sabadellenca Segway
Espanya va tancar el 2015
amb un augment de les ven
des del 25% (com en el 2014),
gràcies a la creixent aplicació
dels seus transports perso
nals en seguretat pública i
privada, així com a l'expansió
dels Tours Oficials Segway.
Segway, implantada a Espa
nya des de fa 12 anys, ha
ampliat el seu mercat i cada
cop són més els ajuntaments
(a través dels seus cossos
de Policia) i les empreses de
seguretat privades que incor
poren els transports personals
Segway a les seves flotes pels
avantatges de la seva utilitza
ció en tasques de patrullatge.
«La nostra llarga trajectò
ria -explica Francesc Llorens,
director general de Segway
Espanya- ens permet oferir
productes altament perfeccio
nats, fabricats en base a uns
elevats estàndars de qualitat,
segurs, fiables i duradors, que
proporcionen una gran efici
ència operativa i energètica

lectives, que té com a
objectiu estudiar les fonts
de finançament d’una
empresa, a més de trobar
alternatives de finançament
bancari i no bancari
existents per tal d'obtenir
liquiditat. Aquesta activitat,
que es desenvoluparà al
SC Trade Center de Sant
Cugat del Vallès (dilluns
i dimecres, de 15 a 18
hores), finalitzarà el 21 de
març.

► Limitació legal per
a les comissions dels
bancs

a les empreses i institucions
que saben que, a la llarga, els
productes Segway són els més
rendibles».
Els vehicles elèctrics Segway
tenen una vida útil de més
de 12 anys i un baix cost de
manteniment, factors que con

verteixen en una inversió alta
ment rendible la compra d’un
transport de la marca.
L'estadounidenca
Segway
PT, líder mundial en transport
personal elèctric, és l’únic
fabricant del sector que cumpleix al 100% amb tots els

requisits de seguretat, qualitat
i garantia exigits pel mercat.
A Espapya, Segway disposa
d'una àtnplia cobertura de
comercia ització i servei a tra
vés de la seva xarxa oficial de
concessionaris i agents auto
ritzats ■

lusTime recorda que
existeix una limitació legal
per a les comissions que
els bancs poden cobrar
quan el client queda en
números vermells, doncs
no poden ultrapassar 2,5
vegades l’interès legal del
diner i no poden cobrar-se
quan el descobert es
produeix per causes
alienes a l'usuari.

SENER, en la inauguración de la
línea 9 del Metro de Barcelona
SENER, grupo de ingeniería y tecnología im
plantado en el Parc de l’Alba (Cerdanyola),
estuvo presente en la inauguración del tra
mo Sur de la línea 9 del Metro de Barcelo
na. El nuevo tramo conecta Barcelona con
L’Hospitalet y el Prat de Llobregat, áreas que
hasta ahora carecían de una conexión ferro
viaria de transporte público. El papel de SE
NER ha sido clave, pues ha realizado la asis
tencia técnica para la integración de todos
los sistemas e infraestructuras, además de
participar en las direcciones de obra de sis
temas, estaciones y obra civil. El proyecto es
enormemente complejo, ya que se trata de
la línea sin conductor más larga de Europa.
j.

MicroBank impulsará
els préstecs Màster
Erasmus+ amb el BEI
REDACCIÓ
MicroBank. el bañe social
participat íntegrament per
CaixaBank, és el primer bañe
europeu en rebre un crèdit del
Banc Europeu d'Inversions
(BEI) per impulsar els préstecs
Màster Erasmus+, per univer
sitaris que necessitin finançar
la realització d’un màster en
un altre país europeu.

El crèdit concedit a Micro
Bank és de 22.5 milions d'euros, fons amb els quals es
facilitarà finançament en con
dicions avantatjoses al col·lec
tiu universitari.
MicroBank ha finançat ja
més d'un centenar de prés
tecs Màster Erasmus+, que no
requereixen aval i es comen
cen a pagar un any després
d'acabar els estudis ■

Responem qualsevol sol·licitud
de crèdit en 7 dies laborables.
Compromís Empreses.

O com ser a prop de les empreses
segons Banc Sabadelj.
bancsabaddl.com/conipromisempreses
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