
Actuacions
#Continuem actuant per caminar junts

@clubemas #Actua

Reedició Campanya
de suport empreses
2022 una iniciativa de...



Creació de sessions
formatives on-line

Exclusives i gratuïtes socis

Formació en
"Aula virtual" 

Gratuïtat i grans descomptes pel soci

Suport a la resta
dels EMAS

Reedició Beques Club EMAS 2022



Sessions
formatives
on-line 

Gratüites i exclusives per
als socis del Club EMAS

Seguim al 2022!

Informa't i forma't en
màxim 1 hora!



Seguim, per seguretat dels
alumnes i docents en aquest
2022 en "Aula virtual"

symptoms

La nostra formació en "AULA VIRTUAL"
pel 2022   

Formació en
"Aula virtual"

Al 2022 continuem amb els
descomptes que van del
50% fins a la gratuïtat pels
socis del Club EMAS   

Volem seguir formant als EMAS!   



Gestiona el teu SGA!

Eina per una gestió
àgil del teu SGA

Eina creada en col·laboració
entre Club EMAS i 4Sincro

Grans descomptes pels socis!



Eina creada en l'entorn Office
per una major facilitat
d'implantació i gestió

Eina per al control i gestió
de tots els aspectes del SGA 

Actualització
automàtica de dades

introduïdes  

Més temps lliure per
l'anàlisi, la millora  continua

i la presa de decisions 

Adaptable a qualsevol
organització i tipus de
sistema

Gran capacitat de millora en
base a la eina inicial segons
necesitats d'informació i
millora del sistema

Gestió àgil!

Grans avantatges per als socis del Club EMAS
Veure tutorial i presentació eina en www.clubemas.cat  

Ràpida visualització de
dades, indicadors i gràfics
en temps real

Tot el teu sistema en un click!  



No oblidem la resta de serveis!

Avantatges que ja
tenen els socis.
Els continuem
ampliant...

Es poden consultar al web del
Club www.clubemas.cat, a
l'apartat de notícies i a les
nostres xarxes socials



Tots els avantatges
agrupats a l'Espai del soci

Avantatges en la contractació
de serveis relacionats amb
EMAS (verificadors, suport

legal, altres...)

Creació i foment de
projectes exclusius entre

associats per resoldre
problemàtiques ambientals

conjuntes

Creació de material exclusiu
pel foment de la gestió
ambiental (Pòsters i tríptics
de suport, altres...)

Entre d'altres!

Materials en prèstec com
exposicions i d'altres pel
foment d'EMAS entre les
parts interessades



Icones!

Icones de
disseny exclusiu, descarregables
gratüitament pel soci



Volem
seguir
donant
suport

Altres EMAS no socis i
organitzacions en procés

d'aconseguir EMAS

Els serveis de formació en
"Aula Virtual" i l'eina de gestió de

SGA també estan oberts a la resta
d'organitzacions NO SÒCIES a preu
obert de catàleg. No així la resta de

serveis exclusius per l'associat



Altres EMAS no socis i
organitzacions en procés

d'aconseguir EMAS

Tornem a obrir en aquest 2022
les beques Club EMAS

Important! 
Període obert de peticions a
www.clubemas.cat apartat:  

com puc ser membre?

Volem
seguir
donant
suport



10 altes gratuïtes d'associat
Beques Club EMAS 2022

Qui i què?
Organitzacions EMAS no sòcies o en procés de implantació

Gratuïtat de la qüota 2022 amb compromis d'un any de
permanència (2023)

Accés a tots els serveis del Club sense restriccions



10 altes gratuïtes d'associat
Beques Club EMAS 2022

Com?
Les primeres 10 organitzacions que s'inscriguin mitjançant
formulari al web del Club EMAS www.clubemas.cat
apartat: com puc ser membre?

Les 10 beques Club EMAS s'atorgaran per rigoròs ordre
d'inscripció

Una vegada atorgada la beca Club EMAS 2022,
l'organització haurà de complimentar el formulari d'alta de
soci. Sinó ho fes en el període establert, es cediria la plaça a
la següent organització amb inscripció feta 



#AjudaAlsEMAS

Campanya
@clubemas #Actua

Fem #EMAS 
Fem #Club

Tota la informació sobre aquesta
campanya i tots els nostres serveis a

www.clubemas.cat
i a les nostres xarxes socials 

Suport empreses 2022


