Jornada

VOLS INICIAR O AUGMENTAR LES
EXPORTACIONS DE MANERA
ESTRUCTURADA?
Sessió pràctica per evitar els errors més comuns.
Aprofita els Cupons a la internacionalització d’ACCIÓ i contracta
el servei amb un ajut del 80%
En una sessió eminentment pràctica, compartirem els criteris per enfocar el producte o
servei amb més potencial exportador, veurem com escollir els països de manera
quantitativa, analitzarem els models d'entrada al mercat més eficient en cada cas i
revisarem l'organització interna òptima de la vostra empresa per exportar de manera
eficient.

La jornada és útil tant per empreses que volen fer els primers passos en la
internacionalització i que no saben per on començar, com per empreses que ja fa temps
que venen a l'estranger amb departaments interns d'exportació que volen accelerar la
internacionalització sense augmentar els costos fixes.

Compartirem la nostra metodologia i a través de PLAMETALL, podràs accedir als ajuts
dels Cupons d'internacionalització d’ ACCIÓ, (80% del cost l’acció, si exportes menys del
15% de la facturació).

El mètode et sorprendrà per efectiu i pràctic. Si vols una perspectiva diferent d'un procés
d’internacionalització, vine i comprova-ho.

10:30h

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

10:40h

Vols iniciar o augmentar les exportacions de manera
estructurada?
Sr. Albert Campí . Cofounder & CEO BB-Int.

12:00h

Presentació
del programa
internacionalització 2019.
Sr. Josep M. Campanera

12:10h

Col·loqui.

12:30h

Cloenda de l’acte.
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Les places són limitades a la capacitat de la sala i s’assignaran per ordre d'inscripció. L’Entitat
Organitzadora es reserva el dret d’anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la
circular informativa.

http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1501
INSCRIPCIÓ JORNADA

Dia:

Dimarts 18, de juny de 2019

Hora:

De 10:30 a 12:30 hores

Lloc:

UNIÓ PATRONAL METAL.LÚRGICA
C. Via Laietana, 32 4º Planta (Edifici Foment)
08003- Barcelona
Més informació: tel. 93 745 78 10
gemma.cano@plametall.cat

