
 

COMUNICAT CEA 

La CEA (Confederació Empresarial Andorrana) s’ha consolidat en els seus 9 anys de 
vida com a una entitat globalitzadora del teixit empresarial del país, agrupant més de 
600 empreses, guiant-les i ajudant-les en l’aventura empresarial. 

Des de la seva aparició, cada any, s’ha realitzat un acte de tancament de l’any cursat, 
presentant unes memòries anuals que resumeixen l’activitat de l’any anterior.  

Amb motiu del 10è aniversari de la CEA volem fer un pas endavant i convertir aquest 
acte en una festa empresarial que sigui l’inici dels Premis CEA. Uns premis que 
buscaran destacar les activitats d’empreses del Pri ncipat que es veuran 
recompensades per la feina ben feta. 

Als premis hi optaran totes les empreses del Principat, ja siguin membres de la CEA o 
no. 

De forma excepcional, amb motiu del 10è aniversari, la presentació de les memòries i 
l’entrega dels premis es realitzarà en un sopar de gala.  

Aquest sopar de gala tindrà lloc el 24 de març de 2016 en un establiment del 
Principat. Comptarem amb uns 120-150 comensals entre empresaris i autoritats.  

Destinarem, en acte de RSC, el 7% del cost del sopar a AGENTAS (servei d’integració 
laboral de persones amb discapacitat) així com donacions en concepte de ‘Fila 0’ al 
mateix projecte.  

S’entregaran 5 premis de les següents categories i un reconeixement: 

1.) Premi a la trajectòria empresarial: destacant aquelles empreses que durant la 
seva trajectòria han demostrat solvència i coneixements per superar els inconvenients 
i mantenir-se com a referent empresarial.  

2.) Premi a l’emprenedoria: en un context econòmic complicat, tirar endavant un 
projecte empresarial té mèrit. Amb aquest premi es pretén destacar aquelles empreses 
que han aconseguit triomfar.  

3.) Premi a la internacionalització : vivim en un món globalitzat i el món empresarial 
no n’és una excepció. Aquest guardó està destinat a premiar aquelles empreses que 
han aconseguit trencar els límits fronterers i que desenvolupen la seva activitat arreu 
del món.  

4.) Premi a la innovació:  Premi a aquella empresa que ha sabut innovar. Es 
valoraran aspectes de model de gestió, producte,... 



5.) Premi especial del Jurat:  Premi a lliure elecció del Jurat 

 

*.) Reconeixement personal a l'activitat de promoci ó: menció de reconeixement 
que pretén premiar a aquelles persones que per la seva tasca i dedicació han ajudat a 
la promoció del nostre País.  

Per tal de donar la màxima rellevància als guardons, volem crear un pool 
d’empreses/institucions que a canvi d’una aportació econòmica de 1.500 euros , 
apadrinin una de les sis categories  dels premis. 

Com a contrapartida, els patrocinadors de l’esdeveniment percebran: 

� IMATGE DE MARCA A:  

 - Microsite d’inscripcions 
 - Invitacions 
 - Cartelleria/Fulletó (promoció) 
 - Photocall 
 - Escenari  

� SEATING PREFERENT (2 invitacions gratuïtes  al sopa r) 

� MENCIÓ EXPRESSA EN L’ENTREGA DE PREMIS  

� ENTREGA DEL PREMI A CÀRREC D’UN REPRESENTANT DE L’E MPRESA 
PATROCINADORA  

Els agrairem que, totes aquelles empreses que estiguin interessades en ser 
patrocinadores d’aquest esdeveniment ens ho facin saber, presentant la seva proposta 
abans del dia 31 d’agost del 2015, als despatxos de la CEA (carrer Prat de la Creu, 59-
65, Escala B 2n AD500 - Andorra la Vella Tf. +376 800 020) o bé, enviar-la per correu 
electrònic a l’adreça següent: info@cea.ad. 

 

Andorra la Vella, 16 de juliol del 2015 


