DESCRIPCIÓ
Som una iniciativa promoguda per la patronal catalana Cecot i Autoocupació, amb la col·laboració del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que funciona com a espai
físic i virtual per tal de coordinar els serveis efectius de recolzament al cedent i al reemprenedor en processos de reempresa.
QUÈ ÉS REEMPRESA?
És un nou model d’emprenedoria i de creixement empresarial: un mecanisme professional pel qual un o més reemprenedors accedeixen
a la propietat d’una empresa d’altres, en funcionament, per a fer-la créixer sense haver de passar per la fase de crear-la. En la majoria de
pimes, i en totes les empreses personals, aquest procés significa l’assumpció de les tasques de direcció i gestió per part de la persona
reemprenedora.
A QUI VA ADREÇAT?
Està adreçat a:
- Reemprenedors | Persones emprenedores que volen posar en marxa la seva empresa, però que no ho volem fer-ho des de cero.
- Cedents | Empresaris/àries i professionals amb experiència emprenedora, però que volen deixar el seu negoci que un dia van
emprendre però per diferents motius (jubilació, canvi domicili,...) necessita traspassar-ho en bones mans.
LA NOSTRA MISSIÓ
La missió del Centre de Reempresa de Catalunya és la consecució d’un entorn favorable per a la transmissió d’empreses entre persones
empresàries (Cedents) i persones reemprenedores (reemprenedors).
QUÈ OFERIM?
A Reempresa s’ofereix un servei sense afany de lucre coordinat per professionals del món de la reempresa amb el suport de tota la xarxa
de col·laboradors, entre d’altres l’IMPO de l’Ajuntament de Badalona.
Per tal de garantir un bon servei, els consultors de reempresa tracten amb total confidencialitat les consultes i contrasten la informació
proporcionada tant per cedents, com per reemprenedors. D’aquesta manera assegurem que la informació dels anuncis que publiquem
és molt més precisa i veraç, ajudant a la presa de decisions.
L’equip de consultors de reempresa us acompanyen durant tot el procés de transmissió d’una empresa: des de la primera reunió de
presentació de les parts, fins a la signatura del contracte de compravenda, passant per les fases de negociació i mediació per arribar a
un acord.
L’assessorament que proporcionem des del Centre de Reempresa de Catalunya es caracteritza per una posició neutral entre les dues
parts i la professionalitat que comporta l’experiència de totes les operacions en les que hem intervingut al llarg dels anys.
MÉS INFORMACIÓ
Web | http://www.reempresa.org/

| Adreça electrònica | sae@impo.cat | Telèfon | 93 460 52 00

