ts

INICIACIÓINTERNACIONALITZACIÓ
SERVEIS
A L’EXPORTACIÓ

Merca

M9

Pla Estats Units 2020
Per a empreses que volen obrir o ampliar
mercat als Estats Units
T’ajudem i acompanyem a buscar clients, distribuïdors o socis comercials
Serveis inclosos en el Pla Estats Units:

• Informació del país i estadístiques comercials
• Informació aranzelària i documentació requerida
• Diplomàcia corporativa
• Activitats de networking
• Atenció preferencial en tràmits i identificació d’ajuts
Altres serveis amb avantatges:
• Accions de prospecció
• Plans d’acompanyament individualitzat
• Servei FDA: servei de registre i cerca d’agent representant
• Assessorament i implantació via franquícia i altres

Import: Quota anual de 650 € (+ IVA)*
Sectors prioritaris
• Salut, equipament mèdic i benestar
• Alimentació i productes gourmet
• Biotecnologia i TIC
• Indústria 4.0
• Moda i retail

Més informació:
Elisabet Coll-Vinent. ecollvinent@cambrabcn.org / Tel. 902 448 448 ext. 5377

*La quota anual et dóna dret als serveis durant 12 mesos
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SERVEIS D’INTERNACIONAL

Mercats
A mida

INTERNATIONAL LANDING SERVICES
Global services to promote foreign business in Barcelona and Catalonia
• B2B Networking Events
• Welcome and Trade Seminars

PROSPECCIÓ COMERCIAL A MIDA
Som allà; som amb tu, ajudant-te a reconèixer socis i clients i a tancar vendes
• Export Manager in-company
• Acció comercial a l’exterior
• Subcontractació industrial

Tours

MISSIONS COMERCIALS
Analitza oportunitats de negoci internacional viatjant amb nosaltres,
per a major seguretat i eficiència de resultats
• Missions a Àfrica-Orient mitjà
• Missions a Amèrica

• Missions a Àsia-Oceania
• Missions a Europa

Assessorament
Assessorament

ASSESSORAMENT INTERNACIONALITZACIÓ
Assessoraments específics per internacionalitzar el teu negoci
• Assessorament en negociació de contractes internacionals
• Assessorament intercultural

Productes

INFORMES DUANERS
Documentem les mercaderies que sotmets a import/export
• Número d’exportador autoritzat
• Informe d’origen preferencial
• Informes aranzelaris
• FDA Estats Units
• Export to...

Iniciació
Productes / Informació

INICIACIÓ A L’EXPORTACIÓ
T’acompanyem perquè surtis a l’exterior amb garanties

Informació

• Serveis d’internacionalització a destinació
• Pla d’internacionalització (Xpande)
• iOrientació: Exportmetropolis
• Contactes internacionals
• Borsa internacional d’oportunitats de negoci (EEN)

SESSIONS iBUSINESS
Solucions pràctiques i contactes, per abordar els mercats
internacionals que t’interessen

• Reunions sobre negoci internacional
• Jornades sobre mercats internacionals

Contacta’m
internacional@cambrabcn.org
902 448 448
www.cambrabcn.org

