
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ACCIÓ convocarà properament els ajuts pels Cupons a la Internacionalització 

2020, per tal  d’ajudar a les empreses en el seu procés d’internacionalització en 

l’etapa post Covid-19, us oferim la possibilitat de poder comptar amb ajuts 

d’assessors externs per tal de definir el vostre Pla de Promoció Internacional o 

iniciar o consolidar la vostra xarxa d’agents o distribuïdors en els mercats 

internacionals. 

En els propers webinars continuarem analitzant les  informacions sobre les 

oportunitats de negoci en els mercats internacionals, i ens centrarem amb 

Alemanya, que es una dels països amb millors perspectives post Covid-19. 

 

Per assistir a algun dels webinars, que es faran on-line  aprofitant la plataforma 

Zoom, caldrà emplenar la inscripció per a cada sessió. Posteriorment s’enviarà 

el codi d’accés. 

 

ES ALEMANYA EL PAIS AMB MILLOR PERSPECTIVES POST 

COVID-19? 
Ara mes que mai cal internacionalitzar-se i escollir be on invertim els nostres 

recursos.  

Creiem que Alemanya serà un dels països que millor capejarà el temporal post-

pandèmia. 

Es Alemanya el millor mercat per apostar desprès del Covid-19?  

Apuntat al Webinari i descobreix-ho.  

 

PONENT: Joan Mateos. Director de International Business Consulting.  

Data: DIMECRES, 1 de juliol de 2020 

Hora: de 12:00h a 12:45h 

Inscripció: http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1580  

 

T’AJUDEM A INICIAR O CONSOLIDAR LA TEVA 

INTERNACIONALITZACIÓ. 
Els Cupons a la Internacionalització permeten contractar serveis a la 

Internacionalització, pagant només un 20% del seu cos.  

• Com et poden ajudar en la teva internacionalització? 

• Necessites fer un Pla de Promoció Internacional PPI, o fer una recerca 

d’agents o distribuïdors, contactar amb clients finals, etc.  

• Com ho han fet altres empreses catalanes? 
 

PONENT:  Àgueda Capafons, consultora especialitzada en comerç internacional 

a NEMHI, consultoria formada per un equip amb més de 20 anys d’experiència 

en el món de la pime i del comerç internacional.  
 

Data: DIMECRES, 8 de juliol de 2020 

Hora: de 12:00h a 12:45h 

Inscripció: http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1582  
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