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1. Acreditació

Acreditació professional d’ Empresa associada al 

telecos.cat, que ens permet incorporar al col·lectiu de 
professionals, les empreses del nostre Sector. 

És un Segell de garantia d’Empreses que desenvolupen la 
seva activitat empresarial en el Sector de les TIC, les 
Telecomunicacions i les Tecnologies digitals i compten amb 
professionals especialitzats, titulats i associats, del nostre 
col·lectiu en l’exercici de l’activitat empresarial. 

Fomenta l’associació de professionals en el marc de les 
empreses.

Aporta beneficis per l’empresa i beneficis pels 
professionals TIC, que disposen de tots els serveis 

professionals com a membres associats al telecos.cat
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2. Diferenciació

Aporta diferenciació i posicionament professional a 
l’empresa.

Permet inserir l’acreditació a les comunicacions de 
l’empresa amb el logotip ‘Corporate Member’ de 
telecos.cat amb el número de registre que l’acredita. 

Ofereix consistència a l'empresa, amb enginyers del sector 
professional competent, ben formats, informats i més 
actius i presents a les xarxes. 

Presència en el directori web de telecos.cat amb el seu 
número d’identificació. 

L’Empresa és Corporate
Member de l’Associació
Catalana d’Enginyers TIC de 
Catalunya, telecos.cat. 
L’empresa té associats als
Gerents i Caps de projecte en el 
Telecos.cat
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3. Què aportem a l’empresa?

Posicionament i noves aliances:
• Reforça la xarxa de relació d’empreses i professionals.
• Posició en el Sector i Societat: xarxa, informes tècnics 

sectorials i opinió a administracions, societat i mitjans 
de comunicació. 

Accés a assegurances especialitzades
• Responsabilitat Civil d’Administració i Alts Càrrecs (D&O)
• Especials Start-Ups i Emprenedors
• Ciberrisc
• Caució

Fòrums, Grups de treball, ...
• Accés a fòrums, actes sectorials, taules rodones
• Participació Grups de Treball i Grups de reflexió
• Coneixement permanentment actualitzat

Formació personalitzada
• Plans de formació personalitzats
• Gestió de les bonificacions de la formació

Borsa de treball
• Ofertes a la xarxa de professionals i web Telecos.cat
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3. Què aportem a l’empresa?

Serveis

Corporate Member
“Telecos”

Avantatges empreses
Registre empreses
Inscripció



• A través del ‘Corporate Member’, l’empresa ofereix a 
l’equip d’enginyers accés al col·lectiu de referència i 
impulsa que estiguin més formats, més informats i més 
actius i presents a les xarxes i a l’actualitat.

• Els Enginyers associats a través del programa ‘Corporate
Member’, són membres de ple dret, i per tant disposen 
de tots els serveis professionals com a membres 
associats al telecos.cat.
• Fer xarxa
• Influència social
• Coneixements
• Accés a serveis
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3. Què aportem al soci?



4. Com ho fem?

❑ Reunions amb l’empresa, avaluació dels serveis que 
ofereix el Telecos.cat i identificació d’oportunitats 
concretes per l’empresa

❑ Presentació als equips d’enginyers del Telecos.cat
• Serveis al col·lectiu de professionals

❑ Gestió de la inscripció, validació i acreditació amb 
Segell personalitzat

8



5. Quin cost té

❑ Quota d’alta primer any de 60 €
• Directori web d’empreses associades  
• Alta de mínim 2 nous socis al programa

❑ A partir del segon any, quota de manteniment anual de 
200 €

• Directori web d’empreses associades
• Altes de nous socis enginyers
• Entrada VIP al Fòrum Anual d’Empreses Telecos.cat 
• Presencia a actes, fòrums, ...
• Serveis personalitzats per l’empresa, assegurances, fòrums, 

formació
• Descomptes en accions de patrocini
• Accés AQPE

❑ Quota anual de 152 € per enginyers de l’empresa 
acollits al programa

• Són membres associats de ple dret a telecos.cat
• Assegurança PRCP individuals, formació, GT, ...

• Model de retribució en espècie
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Rosa Artisó i Carrera
Vicepresidenta del Telecos.cat
Sòcia i Directora de Sayoscarrera
rac@sayoscarrera.com




