Zer ekarpen egiten dio elkargo ofizial batek lanbide bati?
Elkargo ofizial bat izaera profesionaleko elkarte bat da, lanbide liberal bat egiten
dutenek osatua, eta Estatuak aintzatesten du. Elkarkideak ordezkatzen eta dendatzen
ditu, eta kideen praktika profesional etikoa zaintzen du.

Zer da Merkatarien Elkargoa eta non ditu egoitzak?
Merkatarien Elkargoak herrialde osoan ditu egoitzak eta Euskal Autonomia erkidegoan,
Euskal Autonomia Erkidegoko Merkataritza Agenteen elkargoen Kontseilu bat dago,
Bilbon egoitza duena; eta lurralde bakoitzeko elkargo ofizial bat. Araban, haiekin jar
zaitezke harremanetan alava@cgac.es helbidearen bidez, eta informazio gehiago izan
nahi izanez gero haien webgunean. Salvador Azpiazu pasealekuko 13. Zenbakian duen
egoitzan ere jar zaitezke harremanetan, 01008 Vitoria-Gasteiz (Araba) edo 945 200304
telefonoan.

¿Zertan lagundu zaitzake Elkargoko kide izateak?
 36 urtetik beherakoa edo edozein adinetako emakumea bazara:
Espainiako merkataritza-agenteen Gazte eta Emakumezkoen Enplegu
Plana:

Gazte eta Emakumezkoen Enplegu Planeko elkargokide izateko
eskaera
Espainiako enpresek merkataritza-agente kolegiatu gisa gehien eskatzen duten
lanbidean sartzeko, Espainiako merkataritza-agenteen Gazte eta Emakumezkoen
Enplegu Planaren abantaila guztiekin.
Abantailak:
 Alta kuota sei hilabetetan zatituta.
 Lehenengo 6 euste-kuotak: 0 € (36 baino gutxiago).
 Urtebeterako doako bizi-asegurua.
 Bulego Birtualeko doako lizentzia urtebeterako.
 CRM lizentzia bat urtebeterako doan. Merkataritza-agentearen titulua lortzeko
ICEX ikastaroaren hobaria, 60 euroko prezioan (egungo prezioa: 100 €)
Gobernuak eta autonomia-erkidegoek autonomo berrientzat aurreikusten
dituzten pizgarri eta abantailei buruzko aholkularitza eta Informazioa.

Eta baita:






Aholkularitza fiskala eta juridikoa.
Erregaietarako deskontuak.
Finantza abantailak.
Enplegu atarirako sarbidea.
Elkargoko kide izatearen abantaila eta zerbitzu guztiak, bai maila nazionalean,
bai elkargo bakoitzean.

 Titulazio ofizial edo zure prestakuntza hobetu nahi baduzu:

Egin ditzakezun prestakuntza ikastaroak
 Merkataritza-agente elkargokideen lanbidean sartzeko ikastaro ofiziala.
 Nazioarteko Merkataritza Eragileak (ACI).
_____________________________________________________________________

Merkataritza-agente elkargokideen lanbidean sartzeko ikastaro
ofiziala
Programak jarduera profesionalerako garrantzitsuak diren gaiak jorratzen ditu, hala
nola salmenta, negoziazio komertzial eta komunikazio teknikak; agente komertzialaren

jardueraren alderdi administratibo, legal eta fiskalak; agentzia komertzialari
aplikatutako teknologia berriak eta elkargoko kide izatearen abantailak eta zerbitzuak.




Iraupena:
50 irakastordu.
Datak:
2021eko maiatzaren 31tik uztailaren 2ra.
Prezioa:
100 euro. 60 elkargokideentzat.

Lanbidean elkargokide gisa sartu nahi duten guztiei zuzenduta dago.

Informazio gehiago

Nazioarteko Merkataritza Eragileak (ACI)
Profesionalak nazioarteko merkataritza-agente gisa gaitzeko prestakuntza-ikastaroa.
(ACI) 1.ed.

Ikastaroa 2021eko urriaren 4tik 2022ko martxoaren 11ra bitartean egingo da.

Programak 20 eskola-asteko iraupena du (16 eskola-aste eta 4 errekuperazio-aste),
250h guztira. Ikastaroan, nazioarteko merkataritza-agente batek nazioarteko
testuinguruan merkataritza-eragiketak proposatu, baloratu eta aholkatu ahal izateko
ezagutu behar dituen kontzeptuak eta ezagutzak lantzen dira.
Edukiak:














Informazio-iturriak nazioarteko testuinguruan.
Negozioaren eta merkatuen garapena IZErako.
Logistika eta garraiobideak. Aduanak.
Lege-ingurunea eta nazioarteko kontratazioa.
Curriculum Egokitzapenari aplikatutako marketina
ACIrako tresna teknologikoak
Nazioarteko merkataritzako eragiketen azterketa eta balorazio ekonomiko-finantzarioa
Nazioarteko finantzaketa epe laburrera. Dibisen kudeaketa.
Nazioarteko fiskalitatea: zeharkako fiskalitatea eta online salmentena.
Nazioarteko negozio-tailerra
ACI jarduerari laguntzeko erakundeak: CGAC. Elkargoko kide egiteko abantailak eta
laguntzak
Nazioarteko textuinguruan laguntzeko erakundeak: ICEX eta Espaniak atzerrian dituen
merkataritza-bulegoak.
Saio magistralak.

2.400 euroko matrikula-kostua izango du. Hala ere, ikastaroan parte hartzen duten
merkataritza-agente elkargokideek %30eko hobaria izango dute, CGADK ICEXen
laguntzarekin bultzatzen duen elkargoko kide egiteko laguntza-politikaren arabera.
Informazio gehiago

Lagundu diezazuketen ikastetxeko beste zerbitzu batzuk:
Adibidez:
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