
 

 

 

 

 

   

 

          

 

Jornada  

CUPONS A LA 

INTERNACIONALITZACIÓ 

 

 

Aprofita el Cupons a la internacionalització d’ACCIÓ i contracta el 

servei pels mercats de França i Alemanya amb un ajut del 80% 

 

El programa de cupons a la internacionalització d’ACCIÓ, us permet contractar 

serveis professionals d’experts en exportació subvencionats, oferts per proveïdors 

acreditats per la nostra entitat, que al mateix temps estan acreditats per ACCIÓ. 

 

Si has de posar en marxa un projecte d’iniciació a l’exportació i no exportes o vas 

exportar menys del 15% de la teva facturació al 2017, hi pots accedir. L’ajut es del 

80% del cost dels serveis fins a un pressupost màxim de 5.000 euros, es a dir, l’ajut 

màxim per empresa es de 4.000€, i la durada del projecte es d’un màxim de 6 mesos. 

 

 

El ventall de serveis pel que pots comptar amb ajut es el següent : 

 Cerca de distribuïdors en els mercats de França i Alemanya 

 Cerca d’agent comercials en els mercats de França i Alemanya 

 Cerca de clients finals en els mercats de França i Alemanya 

 Trobada d’agents comercials en els mercats de França i Alemanya 

 Acompanyament i suport en la participació de les fires europees 

 Pla de promoció internacional per a detectar el països més adients pels seus 
productes 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/centreminfo
https://www.linkedin.com/company/centre-metal.l-rgic?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
http://es-es.facebook.com/pages/centre-metallúrgic/192290734147780#!/pages/centre-metallúrgic/192290734147780?sk=wall


Demana pressupost per als serveis que t’ interessi i recorda que el 80% està 

subvencionat per ACCIÓ, sempre que es contracti a través de la nostra entitat. 

 

 
 

 

 10:30h  Benvinguda.  

Sr. Mariano Domingo. Director General d'Upm.  

 

10:40h Presentació del programa de Cupons 2018.  

  Sra. Isabel García. Consultoria Barcelona Export.  

  

12:40h Col·loqui. 

 

 13:00h Cloenda de l’acte. 

 
Les places són limitades a la capacitat de la sala i s’assignaran per ordre d'inscripció. 

 

 

http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1453 

INSCRIPCIÓ JORNADA 

 

 

 

Dia: Dijous, 27 de setembre de 2018 

 

Hora: De 10:30 a 13:00 hores 
 

Lloc: UNIÓ PATRONAL METAL.LÚRGICA 

Via Laietana, 32 4ª Planta 

Edifici Foment del Treball 

08003- Barcelona 

Més informació: tel. 93 745 78 10  

encarna.rubio@plametall.cat   

  

Assistència 

gratuïta! 

 

http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1453
http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1453
http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1453
http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1453
http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1373

