ts

INICIACIÓINTERNACIONALITZACIÓ
SERVEIS
A L’EXPORTACIÓ

Merca

M9

Pla CUBA 2018
Obrir o ampliar mercat a Cuba amb la Cambra
Serveis gratuïts i amb descomptes
per a empreses que busquen distribuïdors, clients, proveïdors o socis comercials
Serveis gratuïts:
• Informació del país i de les oportunitats comercials
• Estudi de mercat
• Diplomàcia corporativa
• Activitats de networking
• Gestió amb el Consulat pel visat de negocis
• Atenció preferencial en tràmits i identificació d’ajuts
• Acompanyament en la participació agrupada a fires
Serveis amb descomptes:
• Missions comercials grupals
• Missions comercials individualitzades
• Intel·ligència de negocis i econòmica
• Informes a mida de context social, econòmic i sectorial
• Anàlisi i estudis a mida de marc legal, normatiu i risc regulatori
• Programes de formació a mida per directius/empleats en la gestió de Projectes d’inversió o implantació

Accions Pla Cuba 2018
Estand a Fires:
• SECURTEC (30 gener-1 febrer 2018)
• FECONS (3-6 abril 2018)
• ALIMENTOS (22-24 mayo 2018)
Missió comercial a Cuba (juliol 2018)

Import: Quota anual 550 € (+ IVA)
Sectors prioritaris
• Alimentació

• Packaging i arts gràfiques

• Hosteleria i turisme

• Construcció

• Energies renovables

• Seguretat

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

PAI

cambres18
pla d’acció internacional

Cambra Barcelona
“doing business”

Cambra Barcelona
“doing business”

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

-10 %

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,
en la modalitat que et comporti més beneficis duaners i fiscals
• Número d’exportador autoritzat
• Informe d’origen preferencial
• Informes aranzelaris

-10 %

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)
Gratuït
• iOrientació
-10 %
• 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
Elisabet Coll-Vinent
ecollvinent@cambrabcn.org
internacional@cambrabcn.org
+34 934 169 377
www.cambrabcn.org

