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PROGRAMES
ICEX
ICEX-CONECTA
Modalitat: Assessorament per videoconferència
Dates de connexió: Del 22.01.2014 al 30.01.2014
Lloc: Dirección Territorial de Comercio – ICEX Barcelona
Termini d’inscripció: Del 27.11.2013 fins a completar aforo
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.
Alguns dels mercats en connexió des del 22 de gener són: Rússia, Perú, Hong Kong, Alemanya, Àustria i Eslovènia, Argentina,
entre d’altres.
La següent convocatòria tindrà lloc des del 19 al 27 de febrer de 2014.

CAMBRA DE COMERÇ
EMPRESA EXPORTA
Sol·licitud: Als diversos organismes col·laboradors
Durada: 3 mesos
Cost per a l’empresa: 600 euros
Valor subvencionat: 2.000 euros de subvenció del el Departament d'Empresa i Ocupació de
la Generalitat de Catalunya.
Destinataris: Obert a qualsevol empresa, previ filtre d’oportunitats al país.
Un programa d’iniciació focalitzat a la venda internacional, pensat per a empreses no
exportadores habituals per augmentar vendes als mercats internacionals. Consta d’una primera fase d’anàlisi dels objectius i
instruments d’internacionalització i una segona quan es defineix el pla de promoció internacional a mida per a l’empresa i per als
seus productes/serveis.

PROGRAMA CONSOLIDA
Activitat subvencionada: Quatre sessions individuals d’1h 30m cadascuna.
Destinataris: Empreses creades recentment, que ja estiguin facturant, i amb un mínim de dos treballadors.
Per ajudar a enfrontar el repte de consolidar les empreses de recent creació i d’aconseguir que l’activitat del negoci sigui
escalable.
Consolida és un programa pràctic de reformulació estratègica orientat a empreses de recent constitució. Està enfocat a l’obtenció
de resultats tangibles i l’imparteixen experts en gestió empresarial per a pimes.

ACC1Ó
DIAGNOSI I ACOMPANYAMENT FINANCERS
Sol·licitud: Als diversos organismes col·laboradors
Destinataris: empreses ja constituïdes amb domicili social a Catalunya.
El programa ofereix una avaluació ràpida de les potencialitats i mancances financeres de les
empreses i dóna un acompanyament expert personalitzat per posar-hi solucions. L’objectiu és
millorar la gestió financera de les empreses, ajudar-les a mantenir les seves fonts de finançament o
trobar-ne de noves, en l’actual conjuntura de restricció del crèdit.
El programa està finançat al 100% i es duu a terme a través d’entitats col·laboradores expertes en la gestió empresarial
(AEBALL, CECOT,CENTRE METAL·LÚRGIC, CIESC i PIMEC). El resultat és una diagnosi de la situació amb propostes de mesures de
millora. A la segona fase, un consultor acompanya en la posada en pràctica de les mesures de millora proposades.

PROGRAMA D'INCORPORACIÓ DE TALENT PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ
Sol·licitud: La contractació ha de ser posterior a la sol·licitud de l’ajut i s’ha de produir dins del 2013 o 2014.
Destinataris: Petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una activitat industrial, comercial o
de serveis. Veure la normativa (DOGC).
Aquest programa pretén per contribuir o millorar el procés d’expansió internacional de les empreses catalanes.
L’objectiu és contribuir a la competitivitat de les empreses catalanes amb el repte d’iniciar o consolidar l’activitat de l’empresa
mitjançant la incorporació d’un professional acreditat que dóna suport en la seva introducció als mercats exteriors.
L’empresa podrà presentar candidats propis, el perfil tècnic dels quals serà avaluat per ACC1Ó, per tal de que reuneixi els requisits
establerts i és podrà acreditar al Directori de Professionals d’ACCIÓ.
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CURSOS
CECO – CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS I COMERCIALES
MBA ON-LINE EN COMERCIO INTERNACIONAL - SEXTA EDICIÓN
Modalitat: online
Dates: Del 01.01.2014 al 31.12.2014
El CECO - Centro de Estudios Económicos y Comerciales ofereix la formació adequada a
empreses i professionals per desenvolupar eines de gestió d’empreses en contextos geogràfics,
lingüístics, jurídics i culturals diferents amb l’objectiu de potenciar la seva capacitat de accedir
als mercats internacionals. La perspectiva multidisciplinar del Màster On-line està totalment orientat a l’entorn internacional.

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.

ESDEVENIMENTS
ACC1Ó
JORNADA CONNECT-EU
Modalitat: Trobada empresarial
Data: 16.01.2014
Hora: De 09:00 a 18:00h
Lloc: World Trade Center. Moll de Barcelona, s/n. Barcelona.
ACCIÓ i AGAUR organitzen la nova edició de la Jornada Connect-EU amb l’objectiu d’impulsar la
participació de Catalunya a l’Horitzó 2020, el nou Programa Marc per a la Recerca i la Innovació de la
Comissió Europea.
L’Horizon 2020 pren el relleu del 7è Programa Marc d'R+D, amb un pressupost de 78.600 milions d’euros. El nou programa ofereix
oportunitats de finançament a empreses i altres organitzacions que portin a terme activitats de recerca i innovació al voltant de
tres grans eixos: ciència excel·lent, lideratge industrial i solucions als reptes socials.
Aquesta trobada s’adreça a empreses, universitats i centres de recerca que ja tenen un projecte d'R+D per presentar o que volen
iniciar un procés col·laboratiu i d’internacionalització de l'R+D+i.

MES DE LA DIETA MEDITERRÀNIA ALS ESTATS UNITS
Modalitat: Macropromoció
Data: 16.01.2014
Data d’inscripció: Fins al 15.01.2014
Lloc: World Trade Center. Moll de Barcelona, s/n. Barcelona.
ACCIÓ, amb la col·laboració de PRODECA, organitzarà el 2014 el ‘Mes de la Dieta Mediterrània’, una macropromoció de
productes de Catalunya a La Tienda.com , el major distribuïdor online de producte d’alimentació espanyol als Estats Units.
El ‘Mes de la Dieta Mediterrània’ a La Tienda.com tindrà lloc durant el mes de setembre de 2014, tot i que els productes estaran
a la venda i disponibles per als consumidors americans durant 4 mesos, fins a l’1 de gener de 2015.

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 es centra en entrevistes de 30 minuts prèviament establertes.
L’objectiu del brokerage event es millorar les oportunitats de negoci per a les empreses, explorant i trobant socis al sector de la
tecnologia mòbil.
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ICEX
APOYOS DE ICO A LA INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL
Modalitat: Seminari
Data: 14.01.2014
Dates d’inscripció: Del 04.12.2013 al 13.01.2014
Lloc: Dirección Territorial de Comercio – ICEX Barcelona
L’ICO ha desenvolupat al llarg de 2013 un nou Catàleg de Productes dins de la seva línea
estratègica de suport financer a la internacionalització de les empreses espanyoles. Aquests productes estan dirigits a finançar la
inversió, la liquiditat i l’exportació.
Per primera vegada, es posa a disposició de les empreses un catàleg integral de productes per cobrir totes les necessitats de
finançament per a la internacionalització: deute, “equity” o quasi capital i garanties.
El catàleg per finançar l’exportació també compren l’exportació a curt, mig i llarg termini, el finançament de la liquiditat com
l’atorgament d’avals per concórrer a concursos de licitació pública internacional.
Igualment, l’ICO, a través de la seva societat gestora de capital risc (AXIS) ofereix instruments de capital i quasi-capital per
finançar a llarg termini el creixement empresarial.
Aquesta jornada té, doncs, l’objectiu de donar conèixer a fons els productes de suport a la internacionalització i resoldre els
dubtes que es puguin plantejar.

MÉXICO: REFORMAS Y PLANES DEL NUEVO GOBIERNO EN LOS SECTORES DE INFRAESTRUCTURAS,
TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA
Modalitat: Videoconferència
Data: 21.01.2014
Dates d’inscripció: Del 27.11.2013 al 20.01.2014
Lloc: Dirección Territorial de Comercio – ICEX Barcelona
A començament d’any es va presentar al Mèxic una ambiciosa reforma pel futur desenvolupament de Mèxic. Els principals canvis
afectaran a les telecomunicacions, l’energia i especialment als hidrocarburs i les infraestructures del gas i de l’electricitat.
Aquestes reformes estableixen l’obertura a inversions exteriors.

MISSIONS COMERCIALS
CAMBRA DE COMERÇ
VIATGE D'ACCIÓ COMERCIAL A ALGÈRIA
Data: del 08.02.2014 al 12.02.2014
Algèria compta actualment amb una molt favorable situació macroeconòmica. El seu govern
està fent un esforç per donar un impuls a l’activitat, la diversificació i liberalització de
l’economia i una crida a la inversió privada. Algèria suposa un mercat proper i en expansió
amb un ambiciós programa d’inversions públiques, disposa de finançament i té interès pels
operadors econòmics europeus.

VIATGE D'ACCIÓ COMERCIAL A RÚSSIA. FIFA 2018
Data: del 24.02.2014 al 28.02.2014
Data límit d’inscripció: 15.01.2014.
Al 2010, la FIFA va escollir Rússia per celebrar la Copa del Món de futbol de 2018. Aquesta decisió ha mobilitzat tot el país i li ha
donat un nou impuls de desenvolupament. Ara Rússia comença a executar la construcció dels estadis, dels nous hotels, a millorar
les vies de comunicació, renovar equipaments, millorar les telecomunicacions.
La Cambra de Comerç amb la col·laboració d’ACC10 vol ajudar a les empreses catalanes a aprofitar aquesta oportunitat,
presentant una acció comercial específica per aquest esdeveniment.

FIRES I CONGRESSOS INTERNACIONALS
BREAD AND BUTTER 2014
Data: del 14.01.2014 al 16.01.2014
Lloc: Airport Berlin – Tempelhof - Alemanya
Amb aquest tradeshow de marques seleccionades, BREAD & butter GmbH & Co.
KG posa en marxa un esdeveniment firal innovador per a la cultura del vestir
contemporani.
Aquesta fira d’importància internacional és una plataforma de màrqueting i comunicació ideal per marques, firmes i
dissenyadors de línea avantguardista, que no té comparació en cap altre lloc del món.
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PURE LONDON 2014
Data: del 09.02.2014 al 14.02.2014
Lloc: Londres-Olympia Exhibition Centre-Regne Unit
Participació agrupada organitza: FEDECON i ICEX
Pure London presenta les últimes col·leccions de moda femenina de més de 100 marques
entre les que es troben les més prestigioses. A aquesta exhibició s’organitzen tres
passarel·les amb nombrosos desfiles, seminaris amb els gurus actuals de la moda i les
tendències, pronòstics de tendències i plataformes de dissenyadors emergents.
La FEDECON - Federación Española de Empresas de la Confección en nom i amb el suport
de l’ICEX ha organitzat una participació agrupada d’empreses espanyoles a aquest esdeveniment.

FN PLATFORM I 2014
Data: del 18.02.2014 al 20.02.2014
Lloc: Las Vegas Convention Center, Las Vegas, EUA.
Participació agrupada organitza: FEDAI-DEC i ICEX
FN PLATFORM és una mostra dinàmica que permet al sector del calçat descobrir noves
marques, distribuïdors i tendències. FN Platform forma part de la fira de moda Magic,
l’esdeveniment envers el calçat més important de l’oest dels EUA.
La FICE - Federación de Industrias del Calzado Español organitza, amb el suport de l’ICEX,
una participació agrupada en la fira FN PLATFORM.

INTERIOR MEBEL I 2014
Data: del 19.02.2014 al 22.02.2014
Lloc: IEC -International Exhibition Centre-Kiev-Ucraïna
Participació agrupada organitza: FEDAI-DEC i ICEX
INTERIOR MEBEL KIEV 2014 és una fira orientada al producte de alt nivell, qualitat, disseny i marca
que, des de fa tres anys té la finalitat de reunir “una selecció” de la millor oferta en il·luminació,
moble i decoració. Es tracta d’una trobada professional dedicada a aquests sectors i que ofereix
una bona oportunitat d’accedir al mercat ucraïnès per a moltes empreses europees.
La FEDAI DEC - Federación Española de Asociaciones de Industriales y Exportadores de Aparatos
de Iluminación Decorativa en nom i amb el suport de l’ICEX ha organitzat una participació agrupada d’empreses espanyoles a
aquest esdeveniment.

ALIMENTARIA 2014
ALIMENTARIA FOOD & DRINK BUSINESS MEETINGS
Data: del 31.03.2014 al 03.04.2014
Lloc: Fira de Barcelona-Avda Juan Carlos I, 58. Barcelona, SPAIN
Participació trobades empresarials: ICEX i FIAB
Data d’inscripció: fins al 10.01.2014
Alimentaria tornarà a ser centre internacional de negocis per a tots els professionals vinculats a la industria alimentaria. Es tracta
d’un dels salons més importants del món per Alimentació i Begudes amb el reconeixement dels principals operadors
internacionals de la industria, el comerç i la distribució. Amés amés, aquesta edició ofereix diverses eines per optimitzar la
presència a la fira i propiciar trobades bilaterals de cooperació, distribució i innovació entre expositors i compradors
internacionals.
Coincidint amb la celebració d’Alimentaria 2014 i com en edicions anteriors, l’ICEX i FIAB (Federació Española de Industrias de
Alimentación y Bebidas) organitzen les Trobades de Distribució amb Compradors Estrangers (ALIMENTARIA FOOD & DRINK
BUSINESS MEETINGS) per promoure l’exportació del sector agroalimentari espanyol i fomentar les relacions comercials existents
centrats en quatre grans àrees geogràfiques: Amèrica Llatina, Àsia, Àfrica-Orient Mitjà i Resta del Món.

LIGHT AND BUILDING 2014
Data: del 30.03.2014 al 04.04.2014
Lloc: Frankfurt, Alemania.
Participació agrupada organitza: FEDAI-DEC i ICEX
Data límit d’inscripció: 30.11.2013
Light+Building és la major fira del món dedicada a la il·luminació i la construcció. La temàtica específica de l’edició del 2014 és
“Explore Technology for Life – la millor energia és l’energia que no es consumeix”.
FEDAI DEC en col·laboració amb l’ICEX organitza per sisè any la participació agrupada d’empreses espanyoles. La gestió,
organització i tramitació dels possibles ajuts per part de l’ICEX per participar a Light&Building 2014 corre a càrrec de la FEDAI DEC.

EXINTEX 2014
Data: del 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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EXPOMED Eurasia 2014
Data: del 03.04.2014 al 06.04.2014
Lloc: Recinto ferial TUYAP. Istanbul, Turquia.
La 21 edició de l’expoMEX és el principal esdeveniment del sector sanitari a
Turquia amb la fi de posar cara a cara a proveïdors i els principals actors a
Turquia i els seus veïns del mercat Eurasiàtic. expoMEX ofereix una plataforma excepcional per als proveïdors de equipament
mèdic per trobar distribuïdors, establir xarxes de negocis a països emergents, descobrir noves oportunitats de negoci a nous
mercats i trobar-se amb els representants del sector públic.
La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) organitza en nom de l’ICEX la participació agrupada del
sector de tecnologia sanitària a EXPOMED - LABTECH 2014,

SIAL PARIS 2014
Data: del 19.10.2014 al 23.10.2014
Inscripció: del 16.12.2013 al 24.01.2014
Lloc: Parc d'expositions de Paris-Nord, Villepinte. París, França.
La de 2014 serà l’edició 26 d’aquesta fira sectorial d’alimentació i begudes que es
celebra cada dos anys. SIAL està dirigida exclusivament a un públic professional.
Aquest any està prevista l’assistència de més de 136.000 representants d’entitats del sector, entre les quals es troben les més
importants del món. Per la seva magnitud i nivell, aquesta fira només es pot comparar amb l’ANUGA (Alemanya) i ALIMENTARIA
a Barcelona. Els principals objectius dels visitants són: descobrir noves tendències i avanços del mercat, nous productes, així com
nous proveïdors.
L’ICEX España Exportación e Inversiones organitzarà un Pavelló Espanyol a lla fira SIAL. El termini de presentació de sol·licituds per
participar-hi finalitza el dia 24 de gener de 2014.
Documents:
SIAL PARIS 2014 – Convocatòria (1459 Kb)

SIAL PARIS 2014 – Llistat de productes (1059 Kb)

SIAL PARIS 2014 – Sol·licitud d’assistència (2074 Kb)

SIAL PARIS 2014 – Llistat de vins (793 Kb)

ARTICLES I INFORMES D’INTERÈS
Notícies internacionalització:
Documents i informes:
2013 Depth Index of Globalization-DIG (Índex de profunditat de la globalització IESE-Pankaj Ghemawat i Steve A.
Altman)
Comissió Europea: Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2014

Publicacions:
Contratación internacional práctica. Cómo evitar los riesgos contractuales en el comercio internacional

Estudis de mercat i fitxes país:
Fitxa País. Japón 2013 (Digital). ICEX
Guía País. Alemania 2013 (Digital). ICEX
Estudio de mercado. El mercado de las telecomunicaciones en Marruecos
Estudio de mercado. El mercado de las infraestructuras de transporte, agua y residuos en Grecia 2013
Estudio de mercado. El mercado de los productos agroalimentarios en Kuwait
Estudio de mercado. El mercado de las TIC en Países Bajos
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