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Asunto:
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"FRANCISCO JAVIER GOMEZ NUÑEZ" <asego@asesoriasego.com>
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Destacamos

ABERTA A TERCEIRA CONVOCATORIA
ATA O 5 DE NOVEMBRO!
Solicita o teu servizo!
O Igape lanza unha nova convocatoria
de Re-acciona para empresas que
buscan mellorar a súa competividade no
novo contexto da covid-19.
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Publícase a resolución

Afronta as repercusións

Definición dunha

das axudas aos servizos

legais da Covid-19

estratexia dixital da

Re-acciona 2020.1

dende a túa empresa

empresa

Actualidade
• A Xunta pon á disposición de empresas, comercios e autónomos máis de 60 expertos
para asesoralos e facer fronte ao impacto da covid-19
• A Xunta e a USC promoven mesas de diálogo cos principais sectores produtivos galegos
para analizar as vantaxes da dixitalización
• A Xunta inicia un novo ciclo de encontros en liña para informar sobre os novos apoios do
Igape Responde a pemes e autónomos
• A Xunta destaca a formación dos directivos como chave para a mellora da
competitividade e o impulso da Industria 4.0 ante o novo contexto económico
• A Xunta achega os primeiros 80M€ da liña de préstamos coa que autónomos e pemes
contan con liquidez necesaria para facer fronte á covid-19

Axenda Igape
Webinario

Webinario

Nova xestión
empresarial: escenario
post-covid

Protexe á túa empresa
fronte aos riscos
cibernéticos

Webinario

Webinario

Como aproveitar as
axudas Re-acciona?
Deseña a estratexia

Como xestionar os
procesos administrativos
da miña empresa en
remoto?
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que marcará o futuro
da túa empresa TIC

Webinario
Coñece os factores de
competitividade da túa
empresa e desenvolve
un plan de mellora

Casos de éxito

VERMUTERÍA GALICIA

PIGMA GRÁFICA

Síguenos:

BETA IMPLANTS

Atendémoste:

Operación cofinanciada pola Unión Europea dentro do Programa Operativo
FEDER Galicia 2014-2020. Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa

En cumprimento do disposto no Regulamento xeral de protección de datos de carácter
persoal, 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, informámolo/a
de que os datos persoais que poden aparecer nesta comunicación están incorporados a un
ficheiro / actividade creada polo Igape, co fin de xestionar a relación que nos vincula e
comunicarlle os nosos servizos. Se o desexa, pode exercer os seus dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición, dirixíndose a info@igape.es e achegando a
documentación indicada no citado regulamento para este fin.

reacciona.igape.es
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