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NOTÍCIES

LA FIBRA ÒPTICA ARRIBA A LES EMPRESES DEL MUNICIPI

En menys d’un any, la fibra òptica s’ha estès a gairebé tot el municipi.
Telefònica, la companyia que a principi de 2013 va començar la instal·lació de la
xarxa al polígon Sud-Oest, ha ampliat als darrer mesos el radi fins arribar a tot el
poble.
Amb la implantació de la xarxa de fibra òptica, les llars que es connectin notaran
una significativa millora en la velocitat de transmissió de dades i de connexió a
Internet. També se’n beneficien les empreses, ja que aquesta tecnologia suposa
un salt qualitatiu, perquè, a banda de navegar a més velocitat, té altres
potencialitats: permet fer videoconferències segures amb qualsevol punt del
món o enviar fitxers molt pesats, facilita la mobilitat en la gestió de les
empreses amb solucions al núvol, millora les eines de gestió de clients i impulsa
la presència de les empreses a la xarxa amb millores a la web, comerç electrònic, etc.
Aquesta acció forma part del pla de la companyia per estendre la fibra òptica a tot Catalunya i havia estat una reivindicació de
l’Ajuntament des de feia anys.

PROGRAMES
ICEX
LÍNEAS DE APOYO AL ACCESO A LICITACIONES INTERNACIONALES

Sol·licitud: 2014. 30 dies abans de la presentació de l’oferta pública.
Data inicial: 27.01.2014
Aquests ajuts estan orientats a fomentar la participació de les empreses espanyoles en
projectes mitjançant el finançament de part de les despeses de preparació, presentació i
seguiment de les ofertes tècniques en concursos de licitació internacionals fora de la Unió
Europea. Per tant, aquest programa va dirigit fonamentalment a empreses d’enginyeria i consultoria i a contractistes de
projectes industrials i civils.
El programa és aplicable a ofertes de projectes claus en mà, subministrament de béns d’equipament a mida, assistències
tècniques a programes d’inversió, etc.
Documents:
Bases del Programa

Formulari de sol·licitud

ENTERPRISE EUROPE NETWORK
XARXA DE SERVEIS ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Sol·licitud: 2014. 30 dies abans de la presentació de l’oferta pública
Data inicial: 27.01.2014
La Comissió Europea, des de la Direcció General d'Empresa i Indústria, ha posat en marxa la
xarxa ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN).
La Xarxa EEN ofereix a la pime informació i assessorament sobre les polítiques i oportunitats
de negoci als països de la UE, així com assistència en processos de transferència tecnològica
i accés a programes europeus de finançament, de recerca i desenvolupament i innovació
(R+D+i).
Aquesta xarxa està formada per més de 600 organismes de promoció econòmica, a Catalunya representats per ACCIÓ i la Cambra
de Comerç de Barcelona, a més de 50 països.
Els serveis que ofereix l'EEN a les empreses són els punts d’informació sobre oportunitats de finançament de la UE; suport per a
la participació en projectes europeus (Horizon 2020); acompanyament en la cerca de socis internacionals per a projectes
empresarials d’internacionalització, innovació i R+D; organització i difusió d’esdeveniments locals i internacionals per afavorir la
col·laboració empresarial, com missions empresarials i brokerage events, etc.
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ACC1Ó
PROGRAMA DE PRÀCTIQUES A LA XARXA EXTERIOR D’ACCIÓ

Sol·licitud: ACCIÓ – Formulari de sol·licitud
Contacte: beques.accio@gencat.cat
Data d’inscripció: fins al 17.02.2014
Requisits: Els requisits per optar a una plaça per a la realització de pràctiques són els següents:

-

Tenir nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea.
Estar empadronat/a da a Catalunya amb una antiguitat superior a un any.
Edat màxima de fins a 25 anys en la data d'inici del conveni de pràctiques.

Tenir una titulació universitària europea superior o homologada (Llicenciatura o Grau) o estar en possessió d’un títol
propi de caire superior d’universitats espanyoles relacionat amb el negoci o comerç internacional o estar en condicions
d’obtenir-lo abans de la data en què acaba el termini d’inscripció.
L’objectiu d’aquesta convocatòria és la realització de pràctiques d’investigació de mercats i d’accions per a la
internacionalització empresarial en els àmbits de gestió empresarial, el finançament, la cooperació internacional, la innovació i
la internacionalització, als Centres de Promoció de Negocis (CPN’s) d’ACCIÓ.

EMMINVEST COACHING PROGRAM KICK OFF
Data: 19.03.2014
Horari: 09h a 14h
Sol·licitud: ACCIÓ – Formulari de sol·licitud
Contacte: Alberto Ratti aratti@gencat.cat
Data d’inscripció: fins al 14.02.2014
En l’àmbit del projecte europeu EMMINVEST, ACCIÓ organitza un programa de formació dirigit a 15 empreses del sector TICmòbil. L’objectiu del programa és donar eines pràctiques a les empreses per tal de millorar la definició de la seva estratègia i
model de negoci; ajudar-les a internacionalitzar els seus negocis; facilitar l’obtenció de recursos via presentació a xarxes
d’inversors públics i privats.
Especialment dirigit a microempreses o pimes amb potencial d’expansió en el mercat internacional i necessitat de finançament
que operin en el sector TIC i de la Mobilitat (Aplicacions mòbils i entreteniment, comerç mòbil, Internet of Things, mobilitat
intel·ligent i serveis basats en localització), amb productes i / o serveis ja desenvolupats que estan generant ingressos.

PLA ÀFRICA: NOVES FRONTERES DE NEGOCI
El Pla Àfrica d'ACCIÓ – Generalitat de Catalunya apropa les empreses catalanes a les oportunitats i realitats de negoci a la zona de
l'Àfrica subsahariana a través d’iniciatives com ara l’agenda d’activitats Coneix Àfrica; un grup de treball per elaborar inciatives
conjuntes, Col·labora a Àfrica; o generant oportunitats de negoci amb Internacionalitza’t a Àfrica.
Aquesta última iniciativa pretén facilitar la implantació comercial i productiva a l'Àfrica subsahariana dotant les empreses del
coneixement, l'experiència i les estructures del Centre de Promoció de Negocis d'ACCIÓ a Johannesburg i de l'antena d’ACCIÓ a
Accra.

CURSOS
CAMBRA DE COMERÇ – BAIX LLOBREGAT
EL COMERCIAL INTERNACIONAL

Inscripcions: Delegació Cambra al Baix Llobregat
Durada: Del 10.02.2014 al 24.03.2014 (42 hores)
Cost per a l’empresa: 795,00 euros | 10% de descompte socis Club Cambra
Destinataris: Persones que es dediquen a l’activitat comercial internacional de forma directa
o que comencen i volen fer-ho amb els nivells de formació adequats.
Facilitar un programa de formació integral per a comercials de l’activitat internacional per:
Saber obrir-se camí gràcies a aprendre tècniques de selecció i introducció en nous mercats;
impulsar la promoció interior gràcies als coneixements del màrqueting necessaris; presentar de manera atractiva els productes
gràcies a les tècniques de venda i comunicació més actuals; revisar i negociar una per una les condicions clau en un contracte
d’exportació; conèixer la negociació internacional amb les mires de defensar els marges comercials i dominar el terreny dels
Incoterms i les formes de pagament més adients per donar condicions competitives als clients evitant els riscos.
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ESDEVENIMENTS
ICEX
CHILE: OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LAS TICS
Modalitat: Webinario
Data inicial: 20.01.2014
Lloc: AULA VIRTUAL – WWW.ICEX.ES
Nombrosos estudis realitzats per institucions internacionals destaquen freqüentment Xile com
un país “connectat”. En el rànquing d’Economia digital 2010, The Economist Intelligence Unit
va identificar Xile com a país a l’Amèrica Llatina amb el mercat més preparat electrònicament. Aquest rànquing compara el
clima per fer negocis electrònics amb diferents països, entre els quals Xile es va posicionar al lloc 30 de 70, assolint les millors
avaluacions a l’Amèrica Llatina a les sis categories estudiades: connectivitat, ambient de negocis, ambient social i cultural,
ambient legal i política governamental.

ICEX-CONECTA
Modalitat: Assessorament per videoconferència
Lloc: Dirección Territorial de Comercio – ICEX Barcelona
ICEX CONECTA ofereix assessorament individualitzat mitjançant entrevistes bilaterals amb els especialistes a les Oficinas
Económicas y Comerciales d’Espanya a l’exterior a través de videoconferència. L’objectiu és resoldre en directe els dubtes sobre
cadascun dels mercats connectats: normativa, distribució, etiquetatge, fires, implantació, etc.
EGIPTE: 20.02.2014 – inscripció fins al 09.02.2014.
SINGAPUR: 24.02.2014 – inscripció fins al 09.02.2014.
URUGUAI: 24.02.2014 – inscripció fins al 09.02.2014.
ESTATS UNITS (rajoles, pedra, indústries culturals): 24.02.2014 – inscripció fins al 09.02.2014.
ITÀLIA (confecció, calçat i accessoris): 24.02.2014 – inscripció fins al 09.02.2014.
BRASIL: 25.02.2014 – inscripció fins al 09.02.2014.
COREA DEL SUD: 26.02.2014 – inscripció fins al 09.02.2014.
POLÒNIA: 26.02.2014 – inscripció fins al 09.02.2014.

JORNADAS ÁFRICA EN BARCELONA I: SENEGAL, GHANA Y ANGOLA. OPORTUNIDADES Y CLIMA DE NEGOCIOS
Modalitat: Jornades monogràfiques
Data: 17.02.2014
Termini d’inscripció: Del 23.01.14 al 14.02.14
Lloc: Dirección Territorial de Comercio – ICEX Barcelona
Aquestes jornades estan dedicades als principals mercats de l’Àfrica Subsahariana i ofereixen una excel·lent ocasió per a explorar
les oportunitats de negoci de les empreses en alguns dels països més desconeguts, però no per això menys interessants. De fet,
als darrers anys hi ha hagut una millora en el clima de negocis a l’Àfrica Subsahariana amb creixements del PIB mitjà del 5,2%, un
constant creixement demogràfic i de renda per càpita combinats amb processos de democratització cada vegada més
generalitzats al subcontinent.

JORNADAS ÁFRICA EN BARCELONA II: SUDÁFRICA, MOZAMBIQUE, KENIA Y GUINEA ECUATORIAL.
OPORTUNIDADES Y CLIMA DE NEGOCIOS
Modalitat: Jornades monogràfiques
Data: 18.02.2014
Termini d’inscripció: Del 23.01.14 al 14.02.14
Lloc: Dirección Territorial de Comercio – ICEX Barcelona
Aquestes jornades estan dedicades als principals mercats de l’Àfrica Subsahariana i ofereixen una excel·lent ocasió per a explorar
les oportunitats de negoci de les empreses en alguns dels països més desconeguts, però no per això menys interessants. De fet,
als darrers anys hi ha hagut una millora en el clima de negocis a l’Àfrica Subsahariana amb creixements del PIB mitjà del 5,2%, un
constant creixement demogràfic i de renda per càpita combinats amb processos de democratització cada vegada més
generalitzats al subcontinent.

ESADE – BUSINESS ANGELS NETWORK
FÒRUM D'INVERSIÓ D'ESADE BAN

Modalitat: Fòrum empresarial
Data: 04.02.2014
Horari: 14h
Lloc: ESADEFORUM. Av. Pedralbes 60-62. Barcelona.
ESADEBAN és una xarxa d’inversors privats promoguda pel Club
Emprenedors i Inversors ESADE Alumni i té per objectiu dinamitzar
l’activitat emprenedora i inversora a Espanya.
ACCIÓ col·labora amb ESADEBAN per organitzar aquest fòrum adreçat als inversors d’ESADE BAN i als emprenedors que estiguin
cercant finançament de business angels. El Fòrum té l'objectiu que les empreses participants obtinguin finançament per als seus
projectes.
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CAMBRA DE COMERÇ - BARCELONA
ON VENDRE PRODUCTES I SERVEIS

Modalitat: Seminari
Data: 11.02.2014
Horari: 16ha 17:.h
Lloc: Cambra de Comerç de Barcelona
Es tracta d’una sessió orientada a facilitar informació sobre com seleccionar mercats
internacionals per a empreses interessades en començar a vendre a l’exterior. Durant la
sessió es tractaran temes com ara l’anàlisi de la informació sobre mercats, els aspectes clan
dels negocis internacionals, l’ exportació de productes, recomanacions sobre l’exportació de serveis entre altres.

INCOTERMS 2010 AVANÇATS. LA NEGOCIACIÓ

Modalitat: Seminari
Data: 13.02.2014
Horari: 09h a 15h
Lloc: Antena Viladecans. Cambra de Comerç de Barcelona
Per conèixer en profunditat els nous incoterms 2010 i la seva aplicació a la realitat i tenir els coneixements necessaris per poder
negociar correctament una operació de compravenda internacional, actualitzar i millorar els coneixements en comerç
internacional.

COL·LEGI D’ENGINYERS DE CATALUNTA
PODRIA LA NOVA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL AFECTAR EL FUTUR DE LA MEVA
EMPRESA?
Modalitat: Sessió informativa
Data: Del 13.02.2014
Horari: 18.30h a 20.30h
Data d’inscripció: Fins al 13.02.2014
Lloc: Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Via Laietana, 39. Barcelona
Les anomenades tecnologies additives de fabricació, com la impressió 3D, són un dels eixos del que s’anomena la Nova
Revolució Industrial. Per a moltes empreses el coneixement i la utilització d’aquestes tecnologies podrien suposar canvis
importants en la forma en què desenvolupen, fabriquen i comercialitzen els seus productes i serveis. La jornada finalitzarà amb
una taula de debat entre els ponents i els assistents sobre quines opcions de polítiques industrials i d'R+D+i es podrien portar a
terme.

ACC1Ó
BROKERAGE EVENT | MOBILE WORLD CONGRESS

Modalitat: Trobada empresarial - networking
Data: Del 24.02.2014 al 26.02.2014
Data d’inscripció: Fins al 01.02.2014
Lloc: Fira 2. Av. Joan Carles I, 64 08908 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.
Aquest esdeveniment de parternariat reuneix organitzacions innovadores de diversos països del
món al voltant d’un objectiu de col·laboració i benefici comercial mutu a nivell mundial. L’activitat se
centra en entrevistes de 30 minuts prèviament establertes.
L’objectiu del brokerage event és millorar les oportunitats de negoci per a les empreses, explorant i trobant socis al sector de la
tecnologia mòbil.

MISSIONS COMERCIALS
ACC1Ó – COMISSIÓ EUROPEA
MISSION FOR GROWTH – BÈLGICA - VALONIA

Dates: Del 18.02.2014 al 19.02.2014
Data d’inscripció: Fins al 07.02.2014
En el marc de les Missions per al Creixement, organitzades per la
Comissió Europea, es convoca les empreses i els organismes interessats a
participar a la Missió pel Creixement a Bèlgica (Valònia) amb l’objectiu de
promocionar les polítiques europees empresarials i reforçar les relacions
industrials a Europa i a països tercers. Està especialment pensada per a empreses, clústers o centres de recerca dels sectors
industrials amb un alt component de R+D com ara transport i logística; espacial i aeroespacial; indústries de l’enginyeria
mecànica; biotecnologia/farmacèutica/ciències de la vida i indústries culturals i creatives.
Documents:
Mission for Growth – Wallonia - Programa
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ICEX
FORO DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL ESPAÑA-CHILE
Dates: Del 10.03.2014 al 12.03.2014
Organitza: Oficina Económica y Comercial de España en Bogotá
Termini d’inscripció: Fins al 20.01.2014
Organitzat per l’ICEX España Exportación e Inversiones, a través de Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile, aquest esdeveniment suposa la
continuació de la tasca iniciada amb els Foros de Inversiones y Cooperación Empresarial celebrats a Santiago de Xile en 2004, 2006
i 2011. El seu objectiu és facilitar a les empreses espanyoles la identificació d’oportunitats d’inversió i cooperació empresarial,
així com potencials socis a aquest mercat.. Durant la celebració del Foro les empreses podran tenir contacte directe amb
empresaris xilens interessats a establir aliances estratègiques amb empreses espanyoles.
Foro de inversiones y cooperación – Xile - Convocatòria

Foro de inversiones y cooperación – Xile – Annex

Foro de inversiones y cooperación – Xile – Inscripció

MISIÓN COMERCIAL Y ENCUENTROS DE NETWORKING EN COLOMBIA 2014

Dates: Del 08.04.2014 al 09.04.2014
Organitza: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile
Termini d’inscripció: Fins al 30.01.2014
ICEX España Exportación e Inversiones, en col·laboració amb l’Oficina Económica y Comercial de España en Bogotá, organitza del
10 al 12 de març una Misión Comercial y Encuentros de Networking, amb l’objectiu de donar a conèixer als estudis
d’arquitectura espanyols les oportunitats actuals que es presenten al mercat colombià, i propiciar contactes amb estudis
d’arquitectura a aquest mercat i altres agents implicats en el marc del Plan de Apoyo a la Internacionalización del sector de los
Servicios de Arquitectura gestionat des de l’ICEX i en coordinació amb el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos (CSCAE).
Missió Colòmbia - Convocatòria

Missió Colòmbia - Inscripció

ENCUENTRO EMPRESARIAL ESPAÑA - ANGOLA 2014
Dates: Del 07.05.2014
Organitza: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Luanda
Termini d’inscripció: Fins al 13.03.2014
L’objectiu d’aquesta trobada empresarial és facilitar la identificació d’oportunitats d’ inversió i cooperació empresarial i d’establir
contactes directes amb empresaris angolesos interessats a crear aliances estratègiques.
Angola ha esdevingut en un país estable amb les majors taxes de creixement del món a la primera dècada del segle XXI. Al 2013
les dades macroeconòmiques apunten en la mateixa línea, la qual cosa ha despertat l’interèsd’ inversors en aquest país tant en
inversió directa com en fons de desenvolupament com ara projectes públics d’infraestructures.
Encuentro empresarial España-Angola – Convocatòria

Encuentro empresarial España-Angola – Formulari

FIRES I CONGRESSOS INTERNACIONALS
COSMOBELLEZA 2014 - SALÓN INTERNACIONAL DE LA ESTÉTICA Y LA PELUQUERÍA
PROFESIONAL
Data: del 08.03.2014 al 10.03.2014
Lloc: Fira Barcelona - Recinto Gran Vía. Av. Joan Carles I, 64. Barcelona.
COSMOBELLEZA 2014 - Salón Internacional de la Estética y la Peluquería Profesional, en la seva
20ª edició, esdevé se el punt de trobada ideal per a trobar la millor formació i promoure el negoci
dels sectors de la perruqueria i l’estètica.
Internacionalització, formació i negoci són les apostes amb les quals el Grupo Cosmobelleza pretén
crear una plataforma per contribuir a l’empenta i funcionament del motor del mercat de la bellesa
a Espanya i serveix d’eix entre expositors i professionals arreu el món.

EXINTEX 2014

Data: de l’ 11.03.2014 al 14.03.2014
Lloc: Puebla, Mèxic.
És una plataforma de negocis biennal on es poden trobar representants de tot el
sector tèxtil. Exintex, en la seva 19 edició, comptarà amb con la participació
d’empreses de fibres i tèxtils, filatures, teixits, maquinària i equipament, productes
intermedis i solucions del sector, tèxtils tècnics, químics i colorants, etc, etc.
El Consejo Intertextil Español - CIE en col·laboració amb l’ICEX organitza la
participació agrupada d’empreses espanyoles.
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NANOISRAEL 2014 - PABELLÓN INFORMATIVO

Data: del 24.03.2014 al 25.03.2014
Lloc: Hotel David Intercontinental. Tel Aviv. Israel.
Israel és un país reconegut pels seus assoliments en el camp de la innovació. Durant la darrera dècada
també ha esdevingut líder en nanotecnologia oferint noves i interessants oportunitats en l’ àmbit dels
nous materials, de la nanomedicina, la mobilitat, defensa, indústria aeroespacial, de semiconductors
entre altres indústries d’alta tecnologia.
Nanoisrael reuneix l’elit internacional de la ciència i els negocis al voltant de la nanotecnologia i
ofereix un primer cop d’ull a tecnologies avançades i avanços científics a més d’oportunitats de negoci i inversió úniques.
ICEX España Exportación e Inversiones, juntament amb l’Oficina Comercial de España en Tel Aviv i la Fundación Phantoms
organitzen un pavelló informatiu en el marc de la fira NanoIsrael 2014.
Nanoisrael 2014 - Convocatòria

Nanoisrael 2014 – Formulari d’inscripció

INTERNATIONAL BUILDING TRADE FAIR 2014
Data: del 08.04.2014 al 12.04.2014
Lloc: Sajam. Belgrad. Sèrbia i Montenegre
La Building Trade Fair de Belgrad ha esdevingut la fira especialitzada d’aquesta branca d’activitat
més important del Sud-est d’Europa. Aquesta fira acull professionals de la construcció i
manteniment d’edificis, construcció d’edificis i enginyeria civil, investigació, disseny, construcció
hidroelèctrica, materials de construcció, estructures d’equipament, màquines, dispositius i equips,
adaptació, reconstrucció i restauració.

EXPOFRANQUICIA 2014 - SALÓN INTERNACIONAL DE LA FRANQUICIA

Data: del 24.04.2014 al 26.04.2014
Lloc: IFEMA. Madrid
EXPOFRANQUICIA és el punt de trobada líder a Espanya en el sector de la franquícia.
Aquesta fira rep visites de fins a 36 països del món i presenta una variada oferta
multisectorial de marques d’àmbit nacional i internacional. Els organitzadors d’aquesta
fira donen suport als sector en la cerca de mercats exteriors amb una àmplia promoció
internacional. Igualment constitueix una eina comercial de màxima efectivitat per la seva
capacitat de generar nombrosos contactes de qualitat a un cost moderat per a l’empresa espanyola.

HOSPITALITY AND DESIGN - HD 2014

Data: Del 14.05.2014 al 16.05.2014
Inscripció: Del 15.01.2014 al 07.02.2014
Lloc: Hotel Mandalay Bay. Las Vegas. EUA
Amb un caràcter professional, H&D és una exposició que reuneix empreses d’alt nivell
en el segment del disseny contemporani per a l’hàbitat amb mobiliari, il·luminació,
tèxtils per a la llar, paviments, bany i complements decoració. Es tracta d’una trobada per a empreses especialitzades en
productes per al canal contracte i instal·lacions. La fira atrau visitants com ara interioristes, decoradors, estudis d’arquitectura i
altres grups d’hostaleria i restauració.
ICEX España Exportación e Inversiones organitza la participació espanyola amb un pavelló oficial al HOSPITALITY AND DESIGN.
Documents:
HD 2014 - Convocatòria

HD 2014 – Sol·licitud de participació

ICFF 2014 - INTERNATIONAL CONTEMPORARY FURNITURE FAIR
Data: Del 17.05.2014 al 20.05.2014
Inscripció: Del 15.01.2014 al 07.02.2014
Lloc: Jacob K. Javits. Nova York. EUA
Es tracta d’una de les fires més prestigioses dels EUA al sector de l’hàbitat de disseny i una de les més
importants a l’entorn de Nova York. El seu objectiu és mostrar les novetats del disseny dels sectors
de l’hàbitat i de disseny contemporani de gamma alta.
ICEX España Exportación e Inversiones organitza la participació espanyola amb pavelló oficial a la fira
ICFF 2014 - International Contemporary Furniture Fair.
Documents:
IFCC 2014 - Convocatòria

IFCC 2014 – Sol·licitud participació

WIND POWER 2014
Data: Del 05.05.2014 al 08.05.2014
Inscripció: Del 15. 01.2014 al 07.02.2014
Lloc: Mandalay Bay Convention Center. Las Vegas. EUA
WINDPOWER és la conferència i exposició anual de la indústria de l’energia eòlica als EUA organitzada per l’American Wind
Energy Association (AWEA). Es tracta del nexe d’unió dels professionals de l’energia que convergeixen per a generar idees al
voltant del sector econòmic de l’energia eòlica, actualment en expansió, a través de la tecnologia i la col·laboració.
ICEX España Exportación e Inversiones, dins de la campanya “España, Technology for Life” per a la internacioanlització de la
Tecnologia, organitzarà la participació espanyola amb el pavelló en la fira WIND POWER 2014.
Documents:
Windpower 2014 – Formulari d’inscripció
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ARTICLES I INFORMES D’INTERÈS
Estudis de mercat i fitxes país:
Informe económico y comercial. Argelia 2014
Estudio de mercado. El mercado de la energía solar fotovoltaica en Tailandia 2013
Estudio de mercado. El mercado de las energías renovables en Marruecos 2014
Estudio de mercado. El mercado de las energías renovables en China 2013
Estudio de mercado. El mercado de las energías renovables en Brasil 2013
Estudio de mercado. El mercado de la confección textil y el calzado en Chile 2013
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