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NOTÍCIES SANT JUST DESVERN
ARRIBA LA FIRA BOTIGUES AL CARRER I EL PHOTOSHOPPING
El dissabte 31 de maig i diumenge 1 de juny està previst fer una nova edició de la
Fira de “Botigues al Carrer”. Les Botigues de Sant Just sortiran al carrer i durant tot
el cap de setmana estaran instal·lades al parc de Joan Maragall. Hi trobarem
paradetes, activitats infantils... i activitats solidàries per a la recollida de fons per a la
Fundació Joan Petit, nens amb càncer. La Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC)
facilitarà la mobilitat dels recorreguts amb un trenet.
Igualment, i durant tot el mes de juny, retorna la proposta del “Photoshopping” per
tal de dinamitzar l’activitat comercial a Sant Just Desvern, es realitzarà un circuit
fotogràfic per tot el municipi, coincidint amb el Concurs Internacional de Fotografia i l’Exposició col·lectiva als jardins de Can
Ginestar. Amb la iniciativa Photoshopping es muntaran una vintena d’exposicions a l’interior d’algunes botigues de Sant Just.
Aquests esdeveniments donen la possibilitat a les empreses de fer-se publicitat com ara al desplegable amb el circuit del
Photoshopping (25€ per posar el logo i 100 € per un requadre publicitari). Contactar: promocioeconomica@santjust.cat.
Igualment podeu contactar amb la UBIC (ubic@santjust.org) per posar publicitat al trenet de la fira.

NOTÍCIES INTERNACIONALITZACIÓ
'VENTANA GLOBAL': PLATAFORMA COMÚN PARA TODOS LOS SERVICIOS
PÚBLICOS DE INTERNACIONALIZACIÓN
ICEX 28.04.2014
L’ICEX ha posat en marxa la Ventana Global de la internacionalització, una
plataforma única que inclou tots els serveis públics d’ internacionalització dirigits a
les empreses espanyoles. Aquesta serà una via comuna d’accés a totes les línies de
suport públic a la internacionalització.
La Ventana Global gestionarà i resoldrà totes les consultes sobre
internacionalització de les empreses. En concret, donarà resposta a qüestions
relacionades amb la iniciació a l’exportació, implantació a l’exterior, finançament
d’operacions en mercats exteriors, formació sobre internacionalització i serveis
d’atracció d’inversions.
Formen part de la Ventana Global els serveis que, en l’àmbit de la internacionalització, ofereixen Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI); la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE); l’Instituto de Crédito
Oficial (ICO), entre d’altres, a més de la pròpia Secretaría de Estado de Comercio i ICEX España Exportación e Inversiones.

PROGRAMES
ACC1Ó
EXPANSIONA'T: PROGRAMA DE CREIXEMENT I DIVERSIFICACIÓ DE MERCATS
Sol·licitud: ACCIÓ
Termini de sol·licitud: fins al 15.05.2014
Destinataris: PIMES consolidades
El programa Expansiona’t té com a objectiu afavorir el creixement de la petita i mitjana empresa mitjançant l’assessorament
expert i acompanyament en els diferents àmbits que incideixen en la competitivitat de l’empresa per tal que aquesta
professionalitzi la seva gestió, innovi, esdevingui exportadora regular i aconsegueixi incrementar els seus resultats en termes de
facturació, exportació i nombre de treballadors.
L’empresa escollirà l’assessor extern (acreditat per ACCIÓ) expert en gestió o en estratègia que implementarà el projecte.
Posteriorment es realitza una segona sessió amb l’equip directiu de l’empresa, l’assessor escollit i l’equip de consultors d’ACCIÓ.
L’objectiu d’aquesta sessió és definir el model de negoci a mig termini amb la finalitat que el projecte de millora a realitzar
contribueixi a assolir els objectius marcats per part de l’empresa, estigui alineat i sigui coherent amb el model de futur.
Informació programa

Inscripció online

COMENÇA A EXPORTAR: EMPRESA EXPORTA
Sol·licitud: ACCIÓ o als diversos organismes col·laboradors
Termini de sol·licitud: fins al 29.05.2014
Valor estimat del programa: 1.430 euros
Preu final del programa per a l’empresa: 600 euros
Destinataris: Empreses sense experiència internacional i que vulguin dissenyar el seu Pla de
Promoció Internacional.
ACCIÓ, les Cambres de Comerç, AMEC, CECOT, FOMENT, PIMEC i SECARTYS ofereixen conjuntament un programa comú
d’acompanyament a l’exterior. Amb aquest programa, l’empresa elaborarà un Pla de Promoció Internacional orientat a esbrinar a
quins països del món hi ha clients interessats a comprar els seus productes i serveis i per mitjà de quin canal poden arribar a
contactar-los. Es tracta d’un pla operatiu que defineix les accions específiques a posar en marxa per començar a exportar a
destinacions concretes.
El programa el duu a terme un assessor expert extern a l’empresa i amb estreta col·laboració amb l’equip directiu de l’empresa.
Informació programa

Inscripció online
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COMENÇA A EXPORTAR: INICIACIÓ A L’EXPORTACIÓ
Sol·licitud: ACCIÓ o als diversos organismes col·laboradors
Termini de sol·licitud: fins al 29.05.2014
Valor estimat del programa: 8.855 euros
Preu final del programa per a l’empresa: 600 euros
Destinataris: Empreses sense experiència internacional que vulguin executar un Pla de Promoció Internacional ja dissenyat.
ACCIÓ, les Cambres de Comerç, AMEC, CECOT, FOMENT, PIMEC i SECARTYS ofereixen conjuntament un programa comú
d’acompanyament a l’exterior. Amb aquest programa, l’empresa posarà en pràctica les accions i estratègies identificades en el
seu Pla de Promoció Internacional amb l’objectiu de començar a exportar.
El programa el porten a terme assessors experts en internacionalització i màrqueting digital i tècnics de comerç exteriors, tots
ells externs a l’empresa i amb estreta col·laboració amb l’equip directiu de l’empresa.
Informació programa

Inscripció online

CURSOS
CECO – CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS I COMERCIALES
CURSO DE MARKETING DIGITAL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA
Modalitat online
Dates del curs: Del 05.05.2014 al 13.07.2014
El CECO - Centro de Estudios Económicos y Comerciales organitza aquest curs dins de la seva
nova oferta educativa continuada i flexible. Està dirigit als professionals dels sectors més dinàmics
interessats en el màrqueting digital i en la web 2.0. que vulguin adquirir coneixements, habilitats
tècniques i competències al voltant dels nous models de màrqueting digital i la gestió internacional d’empreses que els
permetrà convertir les seves empreses en locomotores de l’economia digital en un entorn internacional.
Programa

CURSO DE MARKETING DIGITAL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA
Modalitat online
Dates del curs: Del 05.05.2014 al 13.07.2014
El CECO - Centro de Estudios Económicos y Comerciales organitza aquest curs dins de la seva nova oferta educativa continuada
i flexible. Està dirigit a als professionals dels sectors més dinàmics interessats en el màrqueting digital i en la web 2.0. que
vulguin adquirir coneixements, habilitats tècniques i competències al voltant dels nous models de màrqueting digital i la gestió
internacional d’empreses que els permetrà convertir les seves empreses en locomotores de l’economia digital en un entorn
internacional.
Programa

CURSO AVANZADO EN LICITACIONES MULTILATERALES
Modalitat online
Dates del curs: del 06.05.2014 al 24.06.2014
Amb l’objectiu d’ajudar les empreses en el procés de presentació de licitacions internacionals, CECO i ICEX ofereixen un nou
programa de formació que pot ser d’interès per a una àmplia gamma d’empreses i professionals o administracions públiques,
centrals o regionals , particularment orientades al sector serveis.
Programa

HOW TO USE THE INTERNET TO EXPLORE NEW EXPORT MARKETS
Modalitat online
Dates del curs: Dates flexibles
Idioma del curs: Anglès
El principal objectiu del curs és donar a conèixer les formes més efectives d’utilitzar els motors de cerca per tal d’obtenir els
millors resultats i estalviar recursos a l’empresa. Aquest curs permet aprendre les principals fons d’informació sobre països,
mercats, barreres comercials, promoció i distribució internacional, etc., de manera que l’alumne podrà prendre les millors
decisions per completar el pla d’exportació.
Programa
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CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA – BAIX LLOBREGAT
COM FER UNA REDUCCIÓ DE COSTOS A L'EMPRESA
Data: Del 06.05.2014 al 27.05.2014
Lloc: Delegació Baix Llobregat Laureà Miró, 350 08980 Sant Feliu de Llobregat.
Més informació i contacte: santfeliu@cambrabcn.org | Tel.: 902 448 448 ext. 1037
Destinataris: Empreses interessades a reduir els costos de la seva empresa..
En la situació actual, totes les empreses es plantegen el repte de reduir els seus costos. Però,
per on comencem? En aquest curs aprendrem a fer una anàlisi de la situació de l'empresa per
detectar els principals problemes, veurem com hem de plantejar un projecte de reducció de
costos i analitzarem detalladament les partides més importants.
Tot i que el curs tindrà una part d'exposició teòrica, es pretén que sigui un curs participatiu, on els assistents plantegin els seus
dubtes i aportin les seves experiències. Es realitzaran nombrosos exercicis i rol plays per posar en pràctica i assentar els
coneixements adquirits.
Inscripció online

LA SALLE – UNIVERSITAT RAMON LLULL
GESTIÓ DE PROJECTES EUROPEUS. HORITZÓ 2020
Modalitat: presencial
Durada: Del 09.05.2014 al 31.05.2014
Lloc: JH.02 Edifici Sant Jaume Hilari. Quatre Camins, 30 planta pral. 08022 Barcelona
ACCIÓ, juntament amb l’Escola de Negocis La Salle BES, organitza l’ XI edició d’aquest
curs. Impartit per professionals amb experiència en la gestió de projectes finançats en programes d’R+D europeus i experts de la
xarxa TECNIO, al curs es mostraran els aspectes bàsics sobre com participar i gestionar projectes en el marc Horitzó 2020.
Programa

Butlleta d’inscripció

ESDEVENIMENTS
CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
OPORTUNITATS DE NEGOCI I INVERSIÓ A BÈLGICA
Data: 08.05.2014
Lloc: Cambra de Comerç de Barcelona. Av. Diagonal 452. 08006, Barcelona.
Més informació i contacte: difusiointernacional@cambrabcn.org
Destinataris: Empreses interessades a invertir a Bèlgica.
Bèlgica és un país densament poblat i es localitza en el cor d'una de les regions més
industrialitzades del món. L'economia de Bèlgica és especialment oberta; el comerç exterior
representa més de 165% del PIB. Bèlgica també exerceix un paper important com a centre de
trànsit i distribució a altres països membres de la Unió Europea. La Cambra de Comerç de Barcelona, juntament amb Brussels
Invest & Export, us volem apropar diferents aspectes que s'han de tenir presents a l'hora de fer negocis i invertir a Bèlgica així com
fer una petita aproximació a com aconseguir projectes europeus.
Inscripció online

ASPECTES PRÀCTICS SOBRE LA SEGURETAT DE LES EMPRESES ESPANYOLES A L'EXTERIOR
Data: 13.05.2014
Horari: de 9h. a 14h.
Lloc: Foment del Treball Nacional. Via Laietana, 32 Barcelona.
Més informació i contacte: sramirez@foment.com | jornada@cambrabcn.org
En l'actualitat nombroses empreses espanyoles porten a terme projectes i negocis a l'exterior. En molts casos aquesta activitat
s'orienta cap a països emergents on els nivells d'inseguretat són superiors als de països on tradicionalment exerceixen la seva
activitat, la qual cosa suposa que a les dificultats pròpies de la seva activitat o implantació, s'hagin de sumar les derivades dels
problemes de seguretat que afecten el personal i el patrimoni. Per aquest motiu, la Guàrdia Civil ha desenvolupat un programa
dirigit a les empreses espanyoles que operen a l'exterior i que precisen assessorament en matèria de seguretat sobre les zones
d'actuació. A través d'aquest programa les empreses poden tenir informació per tal que puguin fer una anàlisi de riscos i obtenir
la col·laboració per millorar els seus aspectes de seguretat.
Programa
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PREPARACIÓ DEL PRODUCTE PER A L’EXPORTACIÓ: PRESENTACIÓ, PACKAGING I DOCUMENTACIÓ
Data: 16.05.2014
Hora: 9h.
Lloc: Antena Viladecans.
Més informació i contacte: viladecans@cambrabcn.org | Tel.: 902 448 448 ext. 1098
Destinataris: Gerents de pimes, directors comercials i export, personal de departaments d' exportació, de logística, i en general
tot professional interessat a dominar aquesta disciplina.
La preparació d'un producte per a la seva exportació és fonamental. No hem de llançar-nos a vendre el nostre producte sense
tenir en compte una sèrie de característiques que el sector, mercat de destí i competència determinen.
El programa es desenvolupa amb una metodologia pràctica, alternant l'exposició del professor/a amb la resolució de casos i
simulacions i la dinàmica de grup per tal d'assegurar l'assoliment dels coneixements i el desenvolupament de les competències.
Inscripció online

CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA – BAIX LLOBREGAT
PREMIS CAMBRA - DELEGACIÓ AL BAIX LLOBREGAT
Termini d’inscripció: fins al 12.05.2014
Més informació i contacte: santfeliu@cambrabcn.org | Tel.: 902 448 448 ext. 1037
La comarca del Baix Llobregat té una riquesa empresarial molt important que entre tots
hauríem de saber valorar . Per tant, la Delegació al Baix Llobregat de la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona anima les empreses a aprofitar els Premis Cambra
com una via per donar a conèixer els seus projectes. Els premis volen incentivar aquelles
empreses de la comarca que hagin destacat en la seva trajectòria empresarial a les àrees de:
Internacionalització, Innovació o Responsabilitat Social Empresarial.
Hi poden participar totes les empreses industrials, comercials i de serveis del Baix Llobregat
que per la seva evolució, resultats, competitivitat, tecnologia, creativitat, innovació,
projectes internacionals, actuacions en responsabilitat social empresarial, etc. creguin ésser mereixedores del premi.

ICEX
SMART CITIES EN LATINOAMÉRICA: OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN
Modalitat: Jornada empresarial
Data: 05.05.2014
Inscripció: fins al 22.04.2014
Lloc: Per determinar. Madrid
Aquesta activitat es desenvolupa en el marc de l’estratègia d’actuació que l’ICEX porta a
terme en l’àmbit de les Smart Cities, l’objectiu del qual és reforçar la internacionalització de les empreses espanyoles en els
sectors que ofereixen serveis i subministren equipaments a les municipalitats. Durant la jornada, els convidats llatinoamericans
presentaran a les empreses espanyoles els reptes per als quals les seves ciutats busquen solucions. Igualment, es preveu la
participació de representants dels Bancs Multilaterals de Desenvolupament que treballen en aquest àmbit i d’empreses que ja
ofereixen aquest tipus de solucions.
Programa

PRESENTACIÓN ESTUDIO DE MERCADO SOBRE LA SITUACIÓN DEL SECTOR DE MATERIAL ELÉCTRICO EN URUGUAY
Modalitat: Videoconferència
Data: 08.05.2014
Inscripció: fins al 07.05.2014
Lloc: Dirección Territorial de Comercio - ICEX en Cataluña. Vía Augusta, 197-199 2a . planta. 08021 Barcelona.
L’estudi analitza el mercat uruguaià del material elèctric i les oportunitats que representa per a l’oferta espanyola. Tot i que
l’aranzel aplicat als productes procedents d’Espanya varia entre un 12 i un 16% enfront al 0% dels productes del Brasil i Argentina,
i la forta competència de la Xina, el mercat ofereix oportunitats considerant que l’oferta no cobreix la creixent demanda dels
sectors de la construcció, les infraestructures i residencial. L’estat, en aquests cas, és un important comprador i el producte
espanyol està molt ben considerat.
Programa

CICLO INTEGRAL DEL AGUA. MERCADO DEL AGUA EN BULGARIA
Modalitat: Videoconferència
Data: 09.05.2014
Inscripció: fins al 08.05.2014
Lloc: Dirección Territorial de Comercio - ICEX en Cataluña. Vía Augusta, 197-199 2a . planta. 08021 Barcelona.
El sector de l’aigua a Bulgària és considerat un dels prioritaris del país. Si bé és cert que la infraestructura d’abastiment d’aigua
està relativament ben desenvolupada i el 99% del territori té accés a aigua potable, la pèrdua d’aigua del sistema arriba a un 50%
de mitjana arreu el país. Bulgària necessita grans inversions en la creació, millora, ampliació i substitució de les infraestructures
de subministrament i tractament d’aigües residuals. El finançament necessari per al desenvolupament de les infraestructures
d’aigua corre a càrrec principalment dels fons de la UE.
Programa
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FINANCIACIÓN DE ICO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL
Modalitat: Seminari
Data: 21.05.2014
Inscripció: fins al 20.05.2014
Lloc: Dirección Territorial de Comercio - ICEX en Cataluña. Vía Augusta, 197-199 2a . planta. 08021 Barcelona.
L’ICO ha desenvolupat un ambiciós catàleg de productes dintre de la seva línia estratègica de suport financer a la
internacionalització de les empreses, dirigits tant a la inversió com a l’exportació. Per primer cop, es posa a disposició de les
empreses un catàleg integral de productes que cobreixen totes les necessitats de finançament: deute, equity o quasi capital i
garanties.
Aquest catàleg inclou finançament a l’exportació a curt, mitjà i llarg termini, per cobrir les necessitats d’inversió així com de
liquiditat i l’atorgament de garanties per a concórrer a licitacions internacionals.
Programa

ICEX-CONECTA
Modalitat: Assessorament per videoconferència
Lloc: Dirección Territorial de Comercio – ICEX Barcelona
ICEX CONECTA ofereix assessorament individualitzat amb entrevistes bilaterals amb els especialistes de l’ICEX a l’exterior a través
de videoconferència. L’objectiu és resoldre dubtes sobre cadascun dels mercats connectats: normativa, distribució, etiquetatge,
fires, implantació, etc.
XINA: 21.05.2014 – inscripció fins a l’11.05.2014.
ITÀLIA (confecció, calçat i accessoris): 26.05.2014 –
FRANÇA: 21.05.2014 – inscripció fins a l’11.05.2014.
inscripció fins a l’11.05.2014.
ALGÈRIA: 21.05.2014 al 28.05.2014 – inscripció fins a
NORUEGA: 26.05.2014 – inscripció fins a l’11.05.2014.
l’11.05.2014.
GHANA: 26.05.2014 – inscripció fins a l’11.05.2014.
URUGUAI: 21.05.2014 – inscripció fins a l’11.05.2014.
PANAMÀ: 26.05.2014 – inscripció fins a l’11.05.2014.
REPÚBLICA DOMINICANA: 21.05.2014 – inscripció fins a
VIETNAM: 27.05.2014 – inscripció fins a l’11.05.2014.
l’11.05.2014.
EMIRATS ÀRABS UNITS I QATAR: 27.05.2014 – inscripció
SUD ÀFRICA I MOÇAMBIC: 22.05.2014 – inscripció fins a
fins a l’11.05.2014.
l’11.05.2014.
BRASIL: 27.05.2014 – inscripció fins a l’11.05.2014.
RÚSSIA: 22.05.2014 – inscripció fins a l’11.05.2014.
TAIWAN: 28.05.2014 – inscripció fins a l’11.05.2014.
BULGÀRIA: 22.05.2014 – inscripció fins a l’11.05.2014.
OMAN: 28.05.2014 – inscripció fins a l’11.05.2014.
FINLÀNDIA: 22.05.2014 – inscripció fins a l’11.05.2014.
ÀUSTRIA I ESLOVÈNIA: 28.05.2014 – inscripció fins a
MARROC: 22.05.2014 – inscripció fins a l’11.05.2014.
l’11.05.2014.
XILE: 22.05.2014 – inscripció fins a l’11.05.2014.
SINGAPUR: 29.05.2014 – inscripció fins a l’11.05.2014.
COREA DEL SUD: 26.05.2014 – inscripció fins a l’
HONG KONG: 29.05.2014 – inscripció fins a l’11.05.2014.
11.05.2014.
POLÒNIA: 29.05.2014 – inscripció fins a l’11.05.2014.
XILE: 26.05.2014 – inscripció fins a l’11.05.2014.
BÒSNIA HERCEGOVINA: 29.05.2014 – inscripció fins a
KAZAKHSTAN: 26.05.2014 – inscripció fins a l’11.05.2014.
l’11.05.2014.

ACC1Ó
PRESENTACIÓ PÚBLICA DEL BEAUTY CLUSTER BARCELONA
Sol·licitud: ACCIÓ
Data: 12.05.2014
Horari: De 9.30 a 10.30 h
Inscripcions: fins al 09.05.2014
Contacte: Gloria Prats | gloria.prats@gencat.cat |Tel.: 935 67 49 27
Destinataris: Empreses del sector de la cosmètica i indústries auxiliars.
Després de dos anys d'impuls públic, el Beauty Cluster Barcelona inicia una nova etapa i passa a ser una realitat de lideratge
privat a través de la nova Associació clúster. Aquesta sessió és la presentació oficial d'aquesta nova etapa.
Inscripció online

LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL TERCER SECTOR SOCIAL I DE L'ECONOMIA SOCIAL COOPERATIVA
Sol·licitud: ACCIÓ
Data: 13.05.2014
Horari: De 10.30 a 13.45 h
Inscripcions: fins al 09.05.2014
Contacte: Isidre Sala | isidresala@gencat.cat | Tel.: 93 484 96 20
ACCIÓ llença una iniciativa innovadora dissenyada per impulsar la internacionalització del Tercer Sector Social i dels actors de
l’Economia Social i Cooperativa. A Catalunya són milers les entitats, associacions, fundacions i altres organitzacions que promouen
objectius socials mitjançant activitats empresarials, i que els últims anys han demostrat una alta resiliència a la crisi econòmica. La
millor fórmula per continuar promovent els seus objectius socials és incrementant la seva activitat empresarial i una de les vies
per fer-ho és la internacionalització.
Des d'ACCIÓ es presenten un seguit de propostes i instruments que hem dissenyat per donar impuls a diferents nivells perquè
cada cop siguin més les organitzacions catalanes d'aquest àmbit que es desenvolupin a escala internacional.
Programa

Inscripció online
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COL·LEGI D’ENGINYERS DE BARCELONA
TALLER D'INICIACIÓ A LA INTERNACIONALITZACIÓ
Tallers de creixement empresarial
Data: 12.05.2014
Lloc: Col·legi Enginyers de Barcelona. Consell de Cent, 365. 08009 Barcelona
Contacte: tallers.accio@gencat.cat
Destinataris: Pimes catalanes.
Taller d'assessorament a fi que les empreses reflexionin sobre si estan
preparades o no per començar a exportar, i dóna eines per escollir els productes més adients i els mercats on començar a
exportar.
Inscripció online

MISSIONS COMERCIALS
ICEX
MISIÓN DE INVERSORES A TEJAS 2014
Durada: Del 16.05.2014 al 18.05.2014
Termini d’inscripció: 19.05.2014
Cost per a l’empresa: 280 euros per persona
Contacte: Dpto. de Cooperación Empresarial | cooperacion.empresarial@icex.es
Destinataris: Empreses interessades a invertir i/o cooperar amb empreses texanes.
L’objectiu d’aquesta missió d’inversors és facilitar la identificació d’oportunitats d’inversió i cooperació empresarial (projectes
d’inversió, implantació, privatització d’empreses públiques i participació en licitacions), així com de potencials socis a Texas (EUA).
Durant la visita s’accedirà de manera directa a empresaris texans interessats a establir aliances estratègiques i conèixer de
primera mà el marc regulatori de la inversió estrangera. Igualment es tindrà accés a reunions amb l’Administració de l’estat per
conèixer els principals projectes en desenvolupament en els sectors de més interès per a les empreses espanyoles.
La Secretaría de Estado de Comercio de España, a través d’ICEX España Exportación e Inversiones i de l’Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Miami, organitza aquesta Missió d’Inversors Houston (Texas-EUA.).
Convocatòria

Formulari d’inscripció

EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS DE ESPAÑA EN CANADÁ 2014
Durada: Del 02.06.2014 al 03.06.2014
Termini d’inscripció: 23.04.2014
Cost per a l’empresa: 600 euros per empresa
Contacte: Loli Moreno Navarro (loli.moreno@icex.es) |Tel.: 91 349 6357
Lloc: Museum Design Exchange. Toronto, Canadà.
El principal objectiu d’aquesta exposició serà facilitar el contacte de les empreses espanyoles com a importadors i distribuïdors
canadencs, de cara a introduir-se o ampliar la seva distribució de productes alimentaris en aquest mercat. Paral·lelament a
aquesta exposició, se celebra un tast-seminari de productes presentats a la mostra i, ja dirigit a les empreses participants, el dia 2
de juny tindrà lloc un seminari sobre les oportunitats del mercat canadenc i una visita guiada a diverses botigues.
Convocatòria

Inscripció

ACC1Ó
BROKERAGE EVENT DEPENDÈNCIA I SALUT
SILVER ECONOMY
Durada: Del 20.05.2014 al 21.05.2014
Termini d’inscripció: 09.05.2014
Cost per a l’empresa: 100 euros per empresa
Contacte: Ma Dolors Nuñez | dnunez@gencat.cat
Lloc: Paris Expo - Porte de Versailles. Place de la Porte de Versailles. París
Amb motiu de Les Salons de la Santé et de l’Autonomie, que se celebra a París els dies 20 i 21 de maig de 2014 , el Healthcare
Sector Group de l’Enterprise Europe Network organitza un Brokerage event (reunions B2B) internacional. L’objectiu d’aquest
esdeveniment és ajudar les empreses, universitats i centres de recerca a trobar partners per al desenvolupament de productes,
fabricació, acords de distribució i llicència, joint ventures o altres tipus de col·laboració.
Inscripció online
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AFEHC
MISIÓN COMERCIAL A COLOMBIA
Durada: Del 22.09.2014 al 26.09.2014
Termini d’inscripció: 23.05.2014
Cost per a l’empresa: 500+IVA euros per persona (no socis)
Contacte: María José Claudio| export2@afehc.com | Tel.: 93 4 873 290
Destinataris: Empreses del sector d’equipament per a hostaleria i restauració.
AFEHC - Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de Equipamientos para
Hostelería y Colectividades en nom i amb suport de l’ICEX España Exportación e Inversiones, organitza una missió a la ciutat de
Bogotà, Colòmbia, per promocionar les activitats de les empreses espanyoles del sector al país de destínació .
Convocatòria

FIRES I CONGRESSOS INTERNACIONALS
BARCELONA BRIDAL WEEK
Data: del 06.05.2014 a l’11.05.2014
Lloc: Recinte de Gran Via (Pavelló 2). Avinguda de Joan Carles I, 64. L'Hospitalet de
Llobregat, Barcelona.
La Bridal Week Barcelona ha esdevingut la cita mundial de la moda nupcial. Un de
cada deu vestits de núvia que es ven al món és de disseny espanyol. La moda nupcial
espanyola és valorada per la seva gran qualitat. Es reforça com una potència a nivell
internacional i principal exportadora gràcies al lideratge de la indústria en innovació, creativitat i qualitat de teixits. Les firmes
més prestigioses nacionals i internacionals es troben a la Passarel·la Gaudí Núvies i al Saló Internacional Noviaespaña.

FRANQUISHOP
Data: 15.05.2014
Inscripció: Gratuïta per a emprenedors.
Lloc: Hotel Crowne Plaza Fira Center. Avinguda de Rius i Taulet, 1 - 3, 08004
Barcelona.
FranquiShop és una fira low cost de franquícies i emprenedors que té com a objectiu
facilitar la creació d'empreses de forma segura i rendible sota el format de la
franquícia. La franquícia es avui dia una fórmula segura per emprendre i crear una
empresa pròpia. Basada en un èxit previ i contrastat, la franquícia aporta no només una bona idea, sinó també una marca
coneguda, un saber fer relatiu a l'explotació del negoci i una assistència tècnica i comercial (formació, sistemes informàtics,
publicitat, etc.) que permeten assolir de forma ràpida i segura els millors resultats.
FranquiShop ofereix l'oportunitat d’ entrevistar-se amb les millors cadenes de franquícies.
Inscripció online

BARCELONA DESIGN WEEK
Data: del 02.06.2014 al 14.06.2014
Inscripció: Per concretar
Lloc: Per concretar
La Barcelona Design Week, organitzada per BCD Barcelona Centre de Disseny, és un
esdeveniment internacional que es dirigeix a empreses, dissenyadors, emprenedors i
altres agents de l'àmbit empresarial, la innovació i les indústries creatives. Des de l'any 2006
aquesta plataforma d'intercanvi de coneixement i experiències entorn al món del disseny atrau
anualment
empreses i conferenciants de prestigi internacional. Sota l'eslògan el 'Disseny és aquí!, la BDW 2014 presenta un ampli programa
d'activitats amb circuits de disseny, exposicions, el Design Services Market, el Fòrum d'Inversió de les Indústries Creatives amb
emprenedors, així com tallers, presentacions i activitats de networking. Aquest any, Israel és el país convidat i oferirà una gran
oportunitat per mostrar el potencial creatiu i innovador d'aquest país, i de facilitar sinergies i oportunitats de negoci.

PREMIERE VISION PLURIEL II 2014
Data: del 20.09.2014 al 22.09.2014
Inscripció: fins al 25.06.2014
Lloc: Paris, França
Premiere Vision Pluriel! són sis esdeveniments agrupats en un sol lloc per facilitar la
trobada dels principals agents que intervenen en el sector de la moda tèxtil. Les
activitats es concentren en 3 intensos dies en què els professionals, els creadors i les
últimes tendències es troben a París, la capital mundial de la moda. TEXFOR Confederación de la Industria Textil organitza en nom i amb el suport de l’ICEX una participació agrupada a la fira PREMIERE
VISION PLURIEL II 2014. Aquesta activitat està dirigida a empreses del sector de les filatures i els teixits de confecció.
Convocatòria
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WINDABA 2014
Data: del 03.11.2014 al 05.11.2014
Inscripció: fins al 13.06.2014
Lloc: Ciutat del Cap, Sud-Àfrica
WINDABA és el congrés i exposició anual del sector sud-africà que organitza la South
African Wind Energy Association (SAWEA) conjuntament amb el Global Wind Energy
Council (GWEC). És el punt de trobada principal per als professionals de l’energia eòlica,
que convergeixen per a reforçar un sector eòlic de creixement exponencial a través de la tecnologia i la col·laboració.
L’Asociación Empresarial Eólica, en nom i amb el suport de l’ICEX España Exportación e Inversiones, organitzen la participació
agrupada d’empreses espanyoles a la fira WINDABA 2014.
Convocatòria

FOOD & HOTEL CHINA 2014
Data: del 12.11.2014 al 14.11.2014
Inscripció: fins al 14.05.2014
Lloc: Recinte Firal Shanghai New International Expo Centre. Xangai, Xina.
FOOD AND HOTEL CHINA (FHC) és la fira més rellevant de totes les que se celebren
anualment a la Xina dins del sector agroalimentari. L’ICEX, en col·laboració amb l’Oficina
Económica y Comercial de España en Shanghai, organitzen, per 13è any consecutiu, la participació espanyola amb pavelló oficial
en aquesta fira.
Convocatòria

(ANEXO 1) Sol·licitud de participació

(Annex 2) Llistat de vins

(Annex 3) Llistat d’aliments

ARTICLES I INFORMES D’INTERÈS
Articles d’interès:
L'esport com a eix estratègic de projecció internacional del territori. B + Barcelona Regió Internacional. Diputació de
Barcelona. Butlletí 25.04.2014

Estudis de mercat i fitxes país:
Guía país. Eslovaquia 2014
Guía país. Líbano 2014
Ficha país. Kuwait (Digital)
Informe económico y comercial. Bélgica 2014
Informe económico y comercial. Luxemburgo 2014
Informe económico y comercial. Chipre 2014
Informe económico y comercial. Grecia 2014
Informe económico y comercial. Túnez 2014
Informe económico y comercial. Omán 2014
Informe económico y comercial. Guinea Ecuatorial 2014
Informe económico y comercial. Tailandia 2014
Apoyos financieros internacionales disponibles. Guatemala 2014
Guía de incentivos a la implantación en Chile
Guía de incentivos a la implantación en Argelia
Estudio de mercado. El mercado de joyería en Hong Kong 2014
El mercado de productos ecológicos en Noruega 2014
Estudio de mercado. El mercado de la generación eléctrica en Nigeria 2013
Estudio de mercado. El mercado de productos cárnicos en Eslovaquia 2014
Croacia. Nota sobre el sector energético 2014
Posibilidades de oferta de servicios sanitarios y a la tercera edad. Noruega 2014
Cuba. Marco institucional 2014
Mongolia. Oportunidades de negocio con el Banco Mundial

