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internacionalització
18 Nov. 2021-16 Juny 2022

Programa
Ets una empresa internacionalitzada?
Vols accelerar el teu creixement en vendes? Vols accedir a fonts de finançament?
A través del programa internacionalització360º, la Cambra de Barcelona facilita la trobada entre
directius/ves d’empreses de diferents sectors, amb el denominador comú d’accelerar el creixement als
mercats internacionals.

Objectius del programa
Creixement i Roadmap

Sales Machine

internacionalització

Finançament

Programa molt pràctic amb especialistes en els 3 eixos, casos pràctics i acompanyament. També inclou
lideratge, motivació i temes d’actualitat que inquieten a les empreses participants.

Com funciona?
En grups de treball fixos d’un màxim de 12 persones, s’organitzen sessions cada dijous, que tenen com
objectiu millorar el desenvolupament directiu a través de continguts temàtics sobre tendències
empresarials actuals, compartint experiències, debatent situacions habituals a les quals s’ha
d’enfrontar el/la directiu/va.
Hi ha sessions presencials un cop al mes i sessions setmanals on line. Així mateix, totes les sessions
quedaran gravades i penjades a una plataforma que facilitarà a l’empresa l’accés als materials i la
interacció amb els experts.
Al finalitzar el programa l’empresa haurà elaborat 3 lliurables, un de cada mòdul, que permetran
passar a l’acció i completar el procés d’acceleració.
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Raons per participar
	Millora el teu desenvolupament personal i professional, dedicant un espai per tu.
	Fes networking, aprofita l’energia del grup, l’espai de reflexió, la inspiració i el compartir
coneixement.
	Coneix altres experiències pràctiques per incorporar al teu pla estratègic.
	Incorpora innovació a la teva empresa i implanta la transformació digital.
	Forma part d’una comunitat amb inquietuds, noves idees i plantejaments estratègics en el comerç
internacional.
	Nous enfocaments per afrontar nous reptes i canvi de mindset.

Calendari
Inici 18 de novembre; finalització 16 de juny.
	Dijous tardes online, de 16 a 17 h.
	3er dijous de cada mes, de 16 a 19 h, sessions presencials.

Què obtindràs?
	Masterclasses presencials col·lectives
	Tutories individualitzades
	Materials inspiradors
	Networking amb altres companys de viatge
	Experiències i nous mindsets per afrontar nous reptes
	Full de ruta per passar a l’acció

Preu
2.400 euros (+ IVA)
	Primer pagament novembre 2021.
	Segon pagament febrer 2022.

Data límit d’inscripció
28 d’octubre de 2021
Selecció dels candidats
Es seleccionarà els candidats més adequats, en base al formulari emplenat + entrevista.

Més informació
ecollvinent@cambrabcn.cat
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