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En aquesta fase de la desescalada i el lent retorn a la “nova” normalitat,
necessitem informació i eines per retornar, en alguns casos virtualment , als
mercats internacionals.
Iniciem per tant una sèrie de webinars amb les darreres informacions sobre les
oportunitats de negoci en els mercats internacionals, des de la visió sobre el
terreny i en el país dels nostres delegats.
Al mateix temps i per a les empreses que no compten amb suficients tècnics en
el departament d’exportació, us oferim una eina que us permetrà iniciar o
consolidar la vostra internacionalització ràpidament i a un cost reduït : Els Grups
d’Exportació.
Per assistir a algun dels 3 webinars, que es faran on-line aprofitant la plataforma
Zoom, caldrà emplenar la inscripció per a cada sessió. Posteriorment s’enviarà
el codi d’accés.

OPORTUNITATS DE NEGOCI A PERÚ.
Perú s’està comportant de manera exemplar davant la Covid-19.
La logística funciona al 100% i la majoria de sectors segueixen la seva
activitat mitjançant el teletreball. Les empreses presenten més atenció a les
propostes virtuals i a distància. És el moment de començar una relació amb
nous clients i donar a conèixer els nostres productes.
PONENT: Elias Díaz. Director de VSV Perú.
Data: DIMECRES, 3 de juny de 2020
Hora: de 12:00h a 12:45h
Inscripció: http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1574

OPORTUNITATS DE NEGOCI A L’ÀSIA CENTRAL:
KAZAKHSTAN I UZBEKISTAN.
La importància actual dels països que composen la regió d’Àsia Central, atreu
cada vegada més l’atenció pel seu valor geoestratègic, a l’estar situats entre
tres grans potència – Rússia, la Xina i l’Índia –, així com pel seu gran potencial
energètic, per disposar d’immensos recursos naturals i totes les energies,
incloent les renovables.
Àsia Central s’ha convertit en una de les regions menys afectades pel
COVID-19, amb un creixement esperat pel 2021, segons el FMI, en més d’un
4.5% per a la zona.
En la jornada s’analitzarà la regió d’Àsia Central, així com les oportunitats de
negoci que ofereixen Kazakhstan i Uzbekistan
PONENT: Adolfo Romero de Marcelo. CEO a ESKZ Global, consultoria
especialitzada en el desenvolupament empresarial a Àsia Central.
Data: DIMARTS, 9 de juny de 2020
Hora: de 11:00h a 12:00h
Inscripció: http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1575

UNA OPCIÓ RÀPIDA I ECONÒMICA PER EXPORTAR:
ELS GRUPS D’ EXPORTACIÓ.
El COVID19 ha paralitzat la nostra economia pel que sortir de la crisi serà un
procés llarg. L’exportació permet combinar els diferents ritmes econòmics
dels mercats internacionals i facilita incrementar i diversificar les nostres
vendes. Formar part d’un grup d’exportació es l’opció més ràpida i
econòmica per exportar. Participa en aquest webinar per tal de conèixer en què
consisteixen els grups d’exportació i les seves avantatges. T’hi esperem!
PONENT: Isabel Garcia. Gerent a Barcelona Export, consultoria internacional
especialitzada en la gestió de grups d’exportació i trobades d’agents comercials,
acreditada per ACCIÓ.
Data: DIMECRES, 10 de juny de 2020
Hora: de 12:00h a 12:45h
Inscripció: http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1542

