EMPRESES PREMIADES PREMIS DELTA 2012
MILLOR INICIATIVA EMPRESARIAL
PRIMER PREMI: 3.000€ + Paquet de serveis*
Nom empresa

BEL & BEL, SCP

Activitat empresa

Són artistes, creatius i contemporanis. A partir de la
reutilització, veiem, vivim i adaptem l'art que ens
envolta. Utilitzant materials de desballestadores i
deixalleries creem objectes innovadors i funcionals
on destaquen les cuidades línies de disseny tot
arribant un pas més enllà del fins ara conegut trash
art. Aquesta decisió ha marcat el nostre estil i ens
ha reforçat com a firma.

Web

www.belybel.com/

SEGON PREMI: 1.000€ + Paquet de serveis*
Nom empresa

MILLENIUM BABY, SL

Activitat empresa

Distribució al major d’articles de puericultura a
Espanya, Portugal i Andorra.

Web

www.milleniumbaby.es

TERCER PREMI: Paquet de serveis*
Nom empresa

SUNCO ENERGIAS RENOVABLES SLU

Activitat empresa

Serveis d’enginyeria amb energies renovables.
Porta energia neta i renovable on no n’hi ha o
substitueix altres sistemes energètics contaminants.
Realitzen projectes d’energia fotovoltaica i
productes alimentats amb energies renovables:
aigua; energia; telecomunicacions. R&D:
desenvolupament de noves aplicacions amb
energies renovables.

Web

www.sunco.es

QUART PREMI: Paquet de serveis*
Nom empresa

INNOVACIÓ I RECERCA INDUSTRIAL I SOSTENIBLE SL

Activitat empresa

És una empresa internacional privada dedicada a
dissenyar solucions de R+D+i i d’enginyeria
avançada amb la missió d'optimitzar els processos
industrials de les empreses i millorar-ne el rendiment,
la qualitat i la seguretat dels productes generats.

Web

www.iris.cat

CINQUÈ PREMI: Paquet de serveis*
Nom empresa

PRIMA- DERM, SLU

Activitat empresa

Investigació, desenvolupament, disseny, fabricació i
comercialització de productes finals cosmètics.

Web

www.prima-derm.com

FINALISTA 1
Nom empresa

LEDBCN LIGHTING SOLUTIONS SL

Activitat empresa

Fabricants i distribuïdors de tecnologia LED per a la
il·luminació tant arquitectural com decorativa. És
per això que desenvolupen els projectes en
contacte directe i des del primer moment amb el
prescriptor per tal d’aconseguir una satisfacció total
dels clients.

Web

www.ledbcn.com

FINALISTA 2
Nom empresa

GRUP ARQTERIA (SERVEIS INTEGRALS SERMA 2006, SL)

Activitat empresa

Empresa de serveis per la construcció,
especialitzada en la sostenibilitat, ajust del cost i
manteniment en edificis (Comunitats de Propietaris)
i locals comercials. Estudis d’estalvi energètic i
optimització d’espais.

Web

www.arqteria.com

MILLOR INICIATIVA COMERCIAL

PRIMER PREMI: 2.000€ + Paquet de serveis*
Nom empresa

EMBOTITS OLIVÉ (EDUARD VILA OLIVÉ)

Activitat empresa

Fabricació i comercialització d’embotits d’alta
xarcuteria: MiCuit i Bloc d’Ànec, embotits de Nadal,
varietat de patés, botifarres crues i cuites i plats
preparats (canelons, croquetes de foie, etc...). Tot
elaborat sense conservants ni colorants.

Web

www.embotits.embutidosolive.es

SEGON PREMI: Paquet de serveis*
Nom empresa

RUNNERING, SL

Activitat empresa

Servei global i integral en el món de l’esport,
especialment en runnering, aquí radica la seva
especialització, oferir al consumidor d’esport des de
plans d’entrenament i nutricionals, a entrenaments,
roba i equipament de primeres marques i activitats
esportives de caràcter lúdic, esportiu i social. La
seva activitat es difon, comercialitza i gestiona
fonamentalment en e-commerce.

Web

www.runnering.com

TERCER PREMI: Paquet de serveis*
Nom empresa

EDUARDO CASTILLO

Activitat empresa

Disseny, fabricació, comercialització i distribució
d’espardenyes per a núvies.

Web

www.eduardcastillo.com

FINALISTA 1
Nom empresa

ION ONE (NATHALIE DURAND)

Activitat empresa

Empresa dedicada a la Cultura del Benestar i
Performance Esportiva través de la creació,
fabricació i comercialització de tecnologia tèxtil en
peces i indumentària esportiva de lleure i de salut.
Va néixer amb un únic desig: el dissenyar el futur de
l’esport i del benestar a través de la tecnologia
tèxtil per acompanyar a totes les persones desitjoses
de buscar el benestar i la salut proporcionant-los la
indumentària apropiada.

Web

www.ion-one.com

FINALISTA 2
Nom empresa

PASTISSERIA ROCA (XOCOLAT CONCEPT SL)

Activitat empresa

Projecte que vol compaginar tradició artesanal
amb innovació. Proposen una línia de pastisseria
diferent, enfocant la creació en postres individuals,
per tal de que cada dia i sense cap més motiu que
poder donar-se un caprici, un pugui gaudir d’unes
postres delicioses, elaborades amb la mateixa cura
que un pastís gran, i amb més de 30 sabors
diferents, i tots a un preu molt competitiu.

Web

www.roca.cat

* El Paquet de serveis per a la gestió i promoció empresarial és un premi en espècies,
valorat en 1.500 € i consisteix en:
Inserció publicitària a la revista municipal
Reportatge al newsletter o web del centre de promoció econòmica
Entrevista a un mitjà de comunicació local
Ús de les sales del centre segons disponibilitat

