AgroBank, tres anys d’èxits

Empresa

La línia de negoci agrari de CaixaBank es posiciona com referent entre
els professionals del camp a tot l’Estat
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Entre els tres anys transcorreguts de del llançament d’AgroBank, el volum de negoci gestionat
per CaixaBank, tan en el sector agrari com en la industria agroalimentaris, ha registrat un increment superior al 22%, excel·lent dada a la que ha contribuït la intensa feina de promoció de la
nova marca realitzada en les principals trobades, congressos, fires etc. Segons Juan Antonio
Alcaraz, Director general de Negoci de caixabank, “L’èxit d’Agrobank es deu a l’aposta per una
marca pròpia, l’especialització en el negoci i la formació de la nostra xarxa comercial. Des del
seu llançament, AgroBank ha volgut anar de la ma d’organitzacions representatives dels diferents
subsectors agroalimentaris, amb les que ha signat i renovat acords preferents de col·laboració
i finançament, als que s’han sumat també altres des de les direccions territorials de CaixaBank.

CaixaBank i la Federació Espanyola del Vi uneixen
esforços per impulsar la internacionalització del
sector del vi
Així es recull en la renovació del conveni signat entre
el Director general de CaixaBank, Juan Alcaraz, i el
president de la FEV, Miguel A. Torres. Les dues entitats aprofundeixen en l’objectiu compartit de contribuir
a crear i generar noves oportunitats per al conjunt
del sector ja que la viticultura és un dels pilars clau
de l’economia espanyola i europea. Gràcies a aquest
acord, els socis de la FEV podran gaudir de jornades
de formació i divulgació organitzades amb l’ajuda de
CaixaBank i els associats comercials tindran accés a
una cartera de productes i serveis financers exclusius.
En les trobades comercials, CaixaBank oferirà a totes
les empreses el seu servei de Comerç Exterior i Internacionalització per a la seva sortida a l’exterior. Segons el director general de CaixaBank, Juan Alcaraz,
amb aquest acord “es pretén continuar donant suport
al sector vinícola i posar en valor l’aposta que realitza
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CaixaBank, a través de la seva línia de negoci Agrobank, per a aquest col·lectiu estratègic a tot Espanya”.
Per la seva banda, el president de la FEV, Miguel A.
Torres, ha agraït a CaixaBank la seva aposta decidida
pel sector vitivinícola i ha destacat que la renovació
del conveni permetrà a la FEV seguir aprofundint en la
consecució dels seus objectius internacionals, buscant
el millor entorn i les condicions més òptimes per a la
internacionalització dels cellers espanyoles.

CaixaBank i la Fundació Observatori Espanyol del Mercat del Vi
renoven el seu suport al sector vitivinícola
CaixaBank i la Fundació Observatori Espanyol del Mercat del Vi
(OeMv) han renovat el conveni de col·laboració signat el 2016. Segons
aquest acord, les dues organitzacions han de proporcionar informació actualitzada als professionals del sector vitivinícola sobre les
tendències del mercat, les dades de consum, de l’ sector i de comerç
internacional, així com altres aspectes rellevants per a la presa de
decisions. Aquesta informació es proporcionarà en diferents trobades
i publicacions sectorials dels que habitualment realitza el OeMv. El
conveni també estableix la difusió de nous instruments financers
que ajudin a l’accés al crèdit i ofereixin alternatives de finançament
a l’activitat empresarial.
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