CIRCULAR INFORMATIVA

12/6/2020
Ref: INT20028
Dept: Internacional

En els propers webinars per una banda continuarem analitzant les 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 tal d’ajudar a les empreses en el seu procés
d’internacionalització en l’etapa post Covid-19, us oferim la possibilitat de poder
comptar amb ajuts d’assessors externs per tal de definir el vostre Pla de
Promoció Internacional o iniciar o consolidar la vostra xarxa d’agents o
distribuïdors en els mercats internacionals.
Per assistir a algun dels 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 EGIPTE
Egipte, amb més de 100 milions d'habitants, amb un creixement econòmic
sostingut del 5 per cent (abans del Covid-19), i amb un 20 per cent de població
amb un nivell adquisitiu mitjà, "presenta una oportunitat comercial immillorable",
més tenint en compte que el govern egipcià ha posat en marxa un Pla de
Visió Integrada 2030, "amb l'objectiu d'impulsar el creixement del PIB del país
mitjançant el foment de la participació privada en la seva economia"
PONENT: Mohamed El Salad. Director de VSI a Egipte.
Data: DIMECRES, 17 de juny de 2020
Hora: de 12:00h a 12:45h
Inscripció: http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1578
El webinars es farà en anglès

AJUTS DEL 80% PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS A LA
INTERNACIONALITZACIÓ
Els Cupons a la Internacionalització permeten contractar serveis a la
Internacionalització, pagant un 20% del seu cos.
 Quins són els beneficis de subcontractar serveis a la
internacionalització?
 Com em poden ajudar en la meva internacionalització?
 Casos d’èxit.
PONENT:
Àgueda Capafons, consultora especialitzada en comerç
internacional a NEMHI, consultoria formada per un equip amb més de 20 anys
d’experiència en el món de la pime i del comerç internacional.
Data: DIJOUS, 25 de juny de 2020
Hora: de 12:00h a 12:45h
Inscripció: http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1579

