Ben aviat...

n

Després d'haver participat en el
sector dels esdeveniments esportius
i de l'esport professional, aquest
diplomat de l’Institut d'Administració
d'Empreses de Toulouse, ha decidit
agrupar dins l'entitat Escala Rosselló
tota la seva experiència pel que fa a
l'organització d'esdeveniments així
com pel seu coneixement del sector

del turisme a Catalunya, per oferir-vos
les millors ofertes d'estades de grups
als Països Catalans.
Veniu a descobrir els nostres
jocs de pistes :
Mitjançant aquesta activitat, el nostre
objectiu és el d'aportar als participants
el plaer de descobrir i d'estar junts.
El nostre objectiu és doncs proposar
un contingut intel·ligent, atractiu,
accessible a tothom i que permeti a
cada un ressaltar dins del col·lectiu.
n

D'altra banda, no perdem de vista
els objectius per l'empresa: implicar
i impulsar el personal divertint-lo,
recompensar els col·laboradors,
facilitar la integració dels nous
elements i donar-los valor, reforçar
la cohesió i afavorir els intercanvis,
enllaçar els nivells jeràrquics,
transmetre missatges positius,
canalitzar una imatge positiva
de l'empresa.
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Escala Rosselló ha sorgit per voluntat
del seu fundador, Pablo Crouzet,
per compartir amb el màxim
nombre de persones les belleses
i encants de la seva regió natal.

La vostra estada
Els nostres serveis
Sou una empresa i desitgeu organitzar una
estada pels vostres assalariats :
n
n

Turisme de negocis
Seminaris

n
n

Incentius
Estada relax

Gràcies als seus ral·lis urbans, Escala Rosselló
us proposa solucions Team Building/Incentius
perfectament adaptades als vostres objectius
de cohesió dins de la vostra empresa.
D'altra banda, com a organitzador d'estades,
Escala Rosselló és un intermediari perfecte
entre vostè i la xarxa de proveïdors locals
seleccionats per la qualitat de les seves
prestacions i per la seva complementarietat.
Sol·licitar els nostres serveis en el marc de
l'organització global de la vostra escala
us permet així beneficiar :
n D'una millor relació qualitat/preu gràcies
a unes ofertes i tarifes úniques de les que
tenim coneixement gràcies als nostres
contactes permanents amb els professionals
del turisme de Catalunya.
n D’un interlocutor únic dins del marc
de l'organització de la vostra escala.
n D’una estada realment feta a mesura,
concebuda per gent de la terra que coneixen
perfectament Catalunya nord i Catalunya
sud i que d'aquesta manera sabran fer-vos
descobrir els indrets més bonics, alguns
desconeguts pel gran públic.

Escala Rosselló us proposarà així les millors
solucions per descobrir una regió extraordinària, repartida entre mar i muntanya,
entre el Mediterrani i la part oriental de
la cadena dels Pirineus.

Desitgeu organitzar la vostra estada
de grup a Catalunya Nord o a
Catalunya Sud :
n
n

Seminaris d’empresa
Activitats incentivades

Escala Rosselló us acompanya en
la vostra iniciativa proposant-vos
una solució personalitzada, donant
resposta a les vostres expectatives
i al vostre pressupost.
Per això, Escala Rosselló s'encarrega
per vostès de tota la gestió del disseny
de la vostra estada “claus en mà”.
En funció dels vostres desitjos, els
nostre conseller us proposa prestacions
adaptades a allò que busqueu :
n

Qualsevol tipus d'allotjament,
adaptant-se perfectament al standing
i al estil que cerqueu

n

Activitats culturals, lúdiques i/o
esportives que podeu practicar al
territori, ja sigui a la costa, a la
muntanya, a l'estiu o a l'hivern...
Catalunya és un fantàstic terreny
de joc !
n

Mitjans de transports adaptats als
vostres desitjos i a les vostres activitats.

TARIFES
L'import dels nostres honoraris depèn
de la mida del grup i de la durada de l'estada.
Per tal d'obtenir un pressupost personalitzat,
no dubti en contactar-nos !
n

Els honoraris que us comunicarem
seran sense impostos i en euros.

n

Com a empresa individual, Escala Rosselló
no factura l'IVA al client: art 293 B del CGI
(Codi General d'Impostos a França).
L'IVA no s'inclourà a la tarifa que us comunicarem.
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En bref...
Escale Roussillon a vu le jour de par
la volonté de son créateur, Pablo
Crouzet, de faire partager au plus
grand nombre les beautés et les
charmes de sa région natale.

Envie d’une petite journée à la carte
à thème, en famille ou entre amis ?
Escale Roussillon vous concocte une
journée ou un programme sur deux
jours en totale autonomie.

Après être intervenu dans le
domaine de l’événementiel sportif
et du sport professionnel, ce diplômé
de l’Institut d'Administration des
Entreprises de Toulouse, a décidé
de regrouper au sein de l’entité
Escale Roussillon tout son savoir-faire
en terme d’organisation d’événements
ainsi que sa connaissance du secteur
du tourisme en Catalogne, pour vous
offrir les meilleures offres de séjours
de groupes en Pays Catalans.

Venez découvrir nos jeux de pistes :
A travers eux, notre objectif est
d’apporter aux participants le plaisir
de la découverte et d’être ensemble.
Notre objectif est donc de proposer un
contenu intelligent, attractif, accessible
à tous et permettant à chacun de se
mettre en valeur dans le collectif.
Par ailleurs, nous ne perdons pas
de vue les objectifs pour l’entreprise :
Impliquer et dynamiser le personnel
en le divertissant, récompenser les
collaborateurs, faciliter l’intégration
de nouveaux éléments et les valoriser,
renforcer la cohésion et favoriser
les échanges, relier les niveaux
hiérarchiques, passer des messages
positifs,véhiculer une image positive
de l’entreprise.
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