CANVI DE DATES
JORNADA
GRUP D’EXPORTACIÓ

FRANÇA
PER QUÈ FRANÇA?
Amb una població de 65 milions d’habitants, França ofereix nombroses oportunitats a les
empreses Catalanes.
Des de fa anys, el país veí és el nostre principal soci comercial i ha esdevingut el primer
destí en exportacions de les empreses catalanes, acullin quasi la cinquena part del total
de les ventes a l’exterior.
França és la llar de les companyies mundials líders en indústries innovadores i és el
tercer major receptor d’inversió estrangera directa.
Característiques del mercat:


Mateixa franja horària.



Situació política i econòmica estable.



El mercat francès és similar al català en quant a legislació, tecnologia, demanda,
innovació…



No hi han aranzels ni duanes



Condicions de pagament són similars.



Les relacions de negoci amb les empreses franceses tendeixen a ser a llarg
termini.

Per a facilitar la introducció de les empreses al mercat francès estem promocionant la creació
d’un Grup d’Exportació a França.
Aquesta acció consisteix en reunir un grup d’empreses (mínim de 3) que actuaran en aquest
mercat per una durada inicial de 12 mesos, mitjançant l’actuació d’un comercial especialitzat en
la internacionalització a França i coneixedor del sector.

Les despeses generades pel grup es reparteixen entre totes les empreses integrants i es
demanarà un ajut a ACCIÓ, dins del Programa de Cupons 2017.
L’Entitat
promociona, tutela i coordina el grup en totes les seves fases.

PROGRAMA:

10:00h

Benvinguda.
Sr. Josep M. Campanera. Director Promoció Plametall

10:10h

Jornada Grup d'Exportació a França.
Ponent: Sra. Isabel García Consultora de Barcelona Export.

11:00h

Presentació del programa

11:30h

Càs Pràctic d'Empresa:
Ponent: Sra. Esther Garcia, Gerent de Cofinox, S.L.

12:00h

Cloenda de l’acte.

Les places són limitades a la capacitat de la sala i s’assignaran per ordre d'inscripció.

http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1381
INSCRIPCIÓ JORNADA
Assistència
gratuïta!

Dia:

Dimarts, 27 de juny de 2017

Hora:

De 10:00 a 12:00 hores

Lloc:

UNIÓ PATRONAL METAL.LÚRGICA
C. Via Laietana, 32 4º Planta
08003- Barcelona
Més informació: tel. 93 745 78 10
encarna.rubio@plametall.cat

