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CIRCULAR INFORMATIVA

Jornada
CUPONS A LA
INTERNACIONALITZACIÓ

Aprofita el Cupons a la internacionalització d’ACCIÓ i contracta el
servei amb un ajut del 80%
El programa de cupons a la internacionalització d’ACCIÓ, us permet contractar serveis
professionals d’experts en exportació subvencionats, oferts per proveïdors acreditats per la
nostra entitat, que al mateix temps està acreditada per ACCIÓ.
Si has de posar en marxa un projecte d’iniciació a l’exportació i no exportes o vas exportar
menys del 15% de la teva facturació al 2016, hi pots accedir. L’ajut es del 80% del cost
dels serveis fins a un pressupost màxim de 5.000 euros, es a dir, l’ajut màxim per
empresa es de 4.000€, i la durada del projecte es d’un màxim de 8 mesos.
El ventall de serveis pel que pots comptar amb ajut es el següent :


Fer la diagnosi del potencial d’internacionalització de la teva empresa i dissenyar
una nova proposta de valor més trencadora i competitiva per a l’empresa.



Desenvolupar amb tu el pla de promoció internacional de la teva empresa , que
et permetrà seleccionar els productes i serveis, els països on tens més oportunitats,
per quin canal has de vendre els teus productes o serveis, identificar potencials
clients etc…



Dissenyar el web per fer-lo més internacional.



Posicionar el web en mercats internacionals i xarxes socials.



Acompanyar i assessorar en la participació a fires internacionals.



Subcontractació d’un Export Manager, per fer recerques d´agents, distribuïdors o
clients.



Gestió per al registre de marca i de patents en mercats internacionals.

En la Jornada s´informarà de cada servei i podràs demanar pressupost per als serveis que
t’ interessi i recorda que el 80% està subvencionat per ACCIÓ, sempre que es contracti a
través de la nostra entitat.

10:00h

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

10:10h

Presentació
del programa de Cupons
internacionalització 2017.
Sra. Isabel García. Consultoria Barcelona Export.

11:40h

Col·loqui.

12:00h

Cloenda de l’acte.

a

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

http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1390
INSCRIPCIÓ JORNADA
Assistència
gratuïta!

Dia:

Dimecres, 13 de setembre de 2017

Hora:

De 10:00 a 12:00 hores

Lloc:

UNIÓ PATRONAL METAL.LÚRGICA
Via Laietana, 32 4ª Planta
Edifici Foment del Treball
08003- Barcelona
Més informació: tel. 93 745 78 10
encarna.rubio@plametall.cat
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