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PROGRAMA
ESTRATÈGIA INTERNACIONAL
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“Els mercats internacionals
al vostre abast”

Formació d’empresaris i directius
D’octubre a desembre de 2017
Delegació Baix Llobregat

• Estem realment orientats als clients dels diferents països amb que treballem o volem treballar?
• Quin és l’ús que fa d’internet una empresa internacionalitzada?
• Sabem ser competitius a nivell global?
• Incorporem de manera efectiva les noves tecnologies a l’estratègia internacional de l’empresa?
• Quins són els aspectes clau de la promoció internacional?
• Com gestionar els nostres canals de vendes?
Per donar resposta als desafiaments en què es troba l’empresa exportadora avui, i conscients que bona part del poder
de compra es troba fora de les nostres fronteres, t’oferim un programa que t’ajudarà a plantejar l’estratègia global
internacional des d’aquesta perspectiva, i a valorar el potencial no explotat de diferents regions que també poden
generar creixement i possibilitat d’inversió.

A QUI VA DIRIGIT?
Empresaris, directius i responsables del desenvolupament estratègic de l’empresa a nivell internacional.

QUÈ ACONSEGUIRÀS?
Establir els conceptes clau, les eines i el mètode per definir l’estratègia global internacional de l’empresa. I a més:
• Descobrir i valorar els riscos que comporta la internacionalització completa de l’empresa.
• Plantejar una estratègia adaptada a la vostra empresa que faciliti el situar-vos amb èxit als diferents mercats
internacionals.
• Conèixer i analitzar el posicionament òptim per al vostre negoci.
• Optimitzar l’ús d’internet per investigar els mercats i promocionar el vostre negoci (màrqueting digital).

METODOLOGIA
Amb una metodologia pràctica orientada al desenvolupament individual, treballarem la millora de les habilitats
i coneixements professionals i de reflexió que et donaran un elevat nivell de competència en el plantejament de
l’estratègia internacional de la teva empresa.

PROFESSORAT
Víctor de Francisco. Managing Director a REEXPORTA.
Think About Export, S.L Llicenciat en Empresarials especialitzat en Management Internacional. Màster en Finances Internacionals, i Màster en Internet Management.
Xavier Fornt. Consultor d’IFC Banc Mundial. Consultor
d’empreses i entitats financeres. Membre de la Comissió
Bancària de la CCI. Llicenciat en Ciències Empresarials.
Màster en Direcció d’Entitats Financeres.

Antonino Valenti. Soci-director de CALTRES S.L., consultor d’empreses. Llicenciat en Ciències Econòmiques.
Màster en Comerç Internacional.
Alejandro Ylla. Soci-director d’Avantium Business Consulting. Soci-director de marketingme. Llicenciat en
Administració i Direcció d’Empreses (ESADE). MBA en
Administració i Direcció d’Empreses (ESADE).
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Programa
MÀRQUETING I ESTRATÈGIA COMERCIAL I DE VENDES

ESTRATÈGIA FINANCERA

Anàlisi dels productes destinats als mercats internacionals.
Criteris de segmentació de mercats diferents amb potencial
per ampliar la zona de confort de l’empresa, diversificant
riscos i treballant en diferents canals de comercialització,
per aconseguir economies d’escala. Recerca de mercats per
poder fixar objectius comercials que permetin aconseguir la
xifra de vendes consensuada amb la direcció i implementar
un pla de màrqueting internacional que ofereixi garanties
d’introducció i posicionament als països objectiu.

• Conceptes, idees i eines per enfocar des d’una òptica
diferent l’aplicació i diversificació dels recursos financers
a les necessitats d’introducció a nous mercats.
• Estratègies amb mitjans de pagament.
• Cas pràctic elecció mitjà de pagament.
• Finançaments a curt termini.
• Casos pràctics de finançaments.

• Elecció dels països més adequats a l’expansió de les
empreses.

ESTRATÈGIA GLOBAL INTERNACIONAL

• Hem d’adaptar la nostra cartera de productes a cada
mercat nou? És possible tenir una oferta estàndard per
tots els nous mercats?

Establir les línies bàsiques a partir dels aspectes financers,
geopolítics i comercials estudiats i viscuts, per dissenyar
la nova estratègia global internacional que permeti a mitjà
termini la consolidació de l’empresa als nous mercats.

• Recerca de mercats internacionals per a la pime.
• Com fixar objectius de política d’empresa i de mercat?
• Gestió de canals de vendes varis a nivell internacional.

• Introducció: conceptes i definicions associats a la reflexió
estratègica.

• El Pla de Màrqueting. Interpretació de les dades que
proporciona.

• Definició de l’estratègia. Planificació Estratègica.
Recollida d’informació: anàlisi de l’entorn (polític, social,
econòmic, etc.), anàlisi de la competència, estudis de
mercat, estudis d’hàbits de consum, estudi dels canals
de distribució, etc. per país.

• Aspectes claus de la promoció internacional.

• DAFO global i per país.

• És possible conèixer les expectatives d’un mercat nou a
un cost raonable?

• Missió, Valors, Visió
Internet i negoci internacional. Quin és l’ús que fa
d’Internet una empresa internacionalitzada?
INVESTIGACIÓ INTERNACIONAL A INTERNET
• Planificació d’una investigació de mercats a Internet.
• Cercar a Internet amb efectivitat. Procediment i tipus de
motors de recerca.

• Línies Estratègiques i Objectius Estratègics. Importància
de la reflexió estratègica per part de l’equip de direcció.
Definició del Mapa Estratègic
• Definició d’Indicadors estratègics i del quadre de
Comandament d’Indicadors.
• Definició del Pla d’Acció a nivell Estratègic.

• De Google als altres Google’s. Recerques avançades
empresarials.

• Canvi en el rol del Comitè de direcció. Com han de ser
les reunions del Comitè de direcció a partir d’ara?

• Com trobar clients, proveïdors, competidors,
distribuïdors, o qualsevol altra informació mitjançant
Internet.

• Aplicació pràctica dels conceptes: revisió d’exemples i
casos reals. Aplicació pràctica d’un cas que es treballarà
en grups.

PROMOCIÓ INTERNACIONAL A INTERNET. MÀRQUETING
DIGITAL
• Com definir l’estratègia internacional a Internet.
• Posicionament i publicitat als cercadors. De Google als
altres Google’s.
• Estratègia i ús dels xarxes socials a nivell internacional.
• Altres eines de promoció internacional a Internet.
• Control analític de les accions a Internet.
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DURADA I CALENDARI
Del 30 d’octubre al 18 de desembre de 2017 (39 hores).
Les sessions es duran a terme els dilluns de les 9.00 a les
14.00 h, excepte els dies 13 de novembre i 18 de desembre
que serà de 9 a 13 h i de 15 a 18 h:
30

6

13*

20

27

11

18*

Octubre
Novembre
Desembre
* Dinar inclós

LLOC DE REALITZACIÓ, MATRÍCULA I INSCRIPCIONS
Delegació al Baix Llobregat
Ctra. Laureà Miró, 350
08980 - Sant Feliu de Llobregat
El preu de la matrícula és de 1.400 euros (exempt d’IVA).
Per inscriure’s, els participants hauran d’emplenar el qüestionari que rebran prèviament i lliurar-lo a la Cambra de Comerç
de Barcelona. Un cop rebut el qüestionari, es confirmarà la
plaça per correu electrònic. Places limitades.
AJUTS A LA FORMACIÓ
•	
Possibilitat de bonificar part de l’import de la matrícula
del programa segons l’establert per la Fundación Estatal
para la Formación en el empleo.
Des de la Cambra us podem fer aquest tràmit.
Per gaudir d’aquest servei, cal:
– Inscriure’s en el programa.
– Entrar a l’apartat de bonificació de la formació de la pàgina de la Cambra www.cambrabcn.org
–
Donar i reenviar la informació sol·licitada dotze dies
abans de la data d’inici al curs.
– Assistir a més del 75 % de les hores de formació.
•	Condicions especials per a autònoms, truca’ns i t’informarem.

Més informació i inscripcions
Txus Requena

santfeliu@cambrabcn.org

902 448 448 ext. 1037
Cambra Barcelona
Cambra Barcelona
@cambrabcn
www.cambrabcn.org

