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Aconsegueix el teu Kit Digital amb ARTIKGRUP i AVANNUBO

El Kit Digital va dirigit a pimes i autònoms entre 1 i 49 treballadors que compleixin els requisits 
marcats del Govern.

Aquestes empreses podran rebre fins a un màxim de 12.000€ en ajudes que hauran d'utilitzar 
en la digitalització dels seus negocis triant les solucions que millor s'adaptin a les necessitats 
dels seus negocis, per això ho pot consultar a la nostra pàgina web, tant els requisits com les 
solucions : https://avannubo.com/kit-digital-artikgrup/

Procés de sol·licitud

Si esteu interessats a presentar una sol·licitud haureu de contactar via mail i nosaltres realitza-
rem totes les gestions:

 1. kitdigital@artikgrup.com indicant empresa, CIF i persona de contacte per al procés.

 2. Us enviarem un formulari i instruccions a completar que requereix el Govern 
  d'Espanya.

 3. Un cop completeu els test, ens haureu de remetre còpia i indicar-nos quina solució  
  digital ha optat la vostra empresa, per a això podeu consultar-ho a la nostra web  
  comentada anteriorment.

 4. Si la seva necessitat s'ajusta als bons digitals, li requerirem una documentació   
 financera i fiscal de la seva empresa per poder-la registrar a la seu electrònica.

 5. Finalment, realitzarem un acord de prestacions de solucions digitals i començarà el  
  canvi digital.


