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JORNADA 
OPORTUNITATS 
DE NEGOCI ALS 

ESTATS 
UNITS. 

 

Per què els Estats Units? 

Estats Units és el primer consumidor mundial amb 315 milions d’habitants i al 

mateix temps, és el primer productor mundial  (15.6 BUS$ PIB 2013, 25% del PIB 

mundial).  

L’actual canvi Dolar-Euro, permet guanyar competitivitat a les nostres 

exportacions, al abaratir les importacions a les empreses americanes. 

La seva renda per càpita està un 39% per sobre del PIB de la Unió Europea. 

Estem parlant del primer  importador mundial i un dels primers receptors d’inversió 

al món, ja que realitza un 34% de la despesa mundial en R+D. 

Al mateix temps gaudeix l’estabilitat política i seguretat jurídica, té una economia 

competitiva, integrada i diversificada. És el centre mundial d’innovació tecnològica i 

emprenedoria, tot garantint una protecció de la propietat intel·lectual, gràcies al 

lideratge en formació universitària i en R+D.  

Estats Units és un país “Business friendly”, amb gran dinamisme empresarial. 

10:00h  Benvinguda.  
Sr. Josep M. Campanera. Director Promoció Plametall 

 
10:10h Presentació d’ Oportunitats de negoci a Estats Units.  

Sr. Ivan Mutis, Consultor als Estats Units de GM&L Strategic 
Consultancy for New Market. 

 
11:10h  Presentació cas pràctic d’empresa catalana introduïda al mercat. 
 
12:00h              Accions de promoció en el mercat de EEUU: 

 El seu delegat  a EEUU. 
 Missió Comercial a EEUU. 

 
12:10h  Col·loqui entre els assistents. 
 
12:30h Cloenda de l’acte. 

Segueix-nos 



Les places són limitades a la capacitat de la sala i s’assignaran per ordre 

d'inscripció. L’Entitat Organitzadora es reserva el dret d’anul·lar aquesta acció o 

modificar les condicions esmentades a la circular informativa.  

 

http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1259 

INSCRIPCIÓ JORNADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia: Dimarts, 21 d’abril de 2015 
 

Hora: De 10:00 a 12:30 h 
 

Lloc: Hotel SB Plaza Europa 
C. Ciències, 11-13 
L’Hospitalet de Llobregat 
Més informació: tel. 93 745 78 10  
gemma.cano@plametall.cat  

 
 

Assistència gratuïta! 
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