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PROGRAMES
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.

CAMBRA BUSINESS MENTORING
Activitat subvencionada: 5 sessions per resoldre qüestions relacionades amb la marxa del negoci.
Destinataris: Emprenedors compromesos amb el seu projecte que vulguin posar en marxa l’empresa en un període màxim de 6
mesos.
Preu: 340 euros (+IVA) Consultar condicions de gratuïtat.
Contacte: emprenedoria@cambrabcn.org
S’estableix un calendari de cinc sessions on resoldrem les següents qüestions: Quin és el teu model de negoci i quins avantatges
té respecte de la competència? Com generaràs ingressos? Tens previstes totes les etapes de la teva activitat? Quines alternatives
de finançament tens al teu abast? En quin equip humà et recolzaràs?
Es redacta un informe final que recollirà tota la informació treballada en les sessions i un pla d’actuació amb accions concretes..

ACC1Ó
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.

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/ada 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 homologat (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.
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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.

CECO – CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS I COMERCIALES
CURSO ONLINE EN GESTION OPERATIVA INTERNACIONAL DE LA EMPRESA 9ª
Modalitat: online
Dates: Del 10.03.2014 al 09.09.2014
El CECO - Centro de Estudios Económicos y Comerciales ofereix quest curs que té com a objectius
acadèmics facilitar el procés de reflexió estratègica en la presa de decisions per a la
internacionalització de l’empresa, ja sigui en la sortida inicial o la consolidació a l’exterior.
Igualment, pretén proporcionar una visió integral i pràctica d’aspectes fonamentals de l’operativa internacional de l’empresa:
selecció de mercats, preparació d’ofertes; adaptacions del producte/servei; determinació de preus; incoterms i transport;
finançament de les operacions; tràmits i documents i suport institucions, entre d’altres.

ESDEVENIMENTS
ACC1Ó
MES DE LA DIETA MEDITERRÀNIA ALS ESTATS UNITS
Modalitat: Macropromoció
Data d’inscripció: Fins al 20.01.2014
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.

PRESENTACIÓ DEL PLA ÀFRICA
Modalitat: Presentació al públic.
Data d’inscripció: 21.01.2014
Horari: De 09:30 a 12:00h.
Lloc: Palau de Pedralbes Sala Música.
L’Africà evidencia un dinamisme i una gran projecció econòmica. La població és de gairebé 1.000 milions de persones, i d’aquesta,
la meitat té menys de 24 anys. Set de les economies de la zona es troben entre les deu de major creixement del món. Actualment
l’Africà representa el 4% de la riquesa mundial però el 2030 es preveu que aquest percentatge creixerà fins al 7% i fins al 12% al
2050. És per això que per primera vegada s’ha dissenyat un projecte específic pel continent africà amb la finalitat de sensibilitzar
les empreses catalanes sobre les oportunitats que presenta l’Africà i ampliar el suport a la zona.

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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CAMBRA DE COMERÇ - BARCELONA
COM POSAR PREUS A LES EXPORTACIONS DE PRODUCTES, CREAR OFERTES I
TARIFES INTERNACIONALS
Modalitat: Seminari
Data: 20.01.2014
Lloc: Cambra de Comerç de Barcelona
L’objectiu d’aquest seminari és analitzar amb l’alumne els diferents criteris que s’han de tenir
en compte a l’hora d’establir els escandalls de preus d’exportació i les ofertes. Es començarà
amb l’anàlisi del costos i la imputació dels mateixos, també es tractarà els marges i
descomptes així com la creació de tarifes en funció de la negociació amb el client i els Incoterms.
Finalment analitzarem com es fa una oferta que sigui "atractiva" i que "vengui".

NOVES TENDÈNCIES EN E-COMMERCE. RECOMANACIONS PEL RETAIL OFF-LINE
Modalitat: Seminari
Data: 28.01.2014
Horari: 18:30 a 20:30h.
Lloc: Cambra de Comerç de Barcelona
Per aprendre sobre les noves oportunitats que ofereix Internet i el mòbil.
El ponent participa en grans projectes e-commerce com a cofundador de PromoFarma.com i cofundador de PromoMascotas.com.
Prèviament ha estat cofundador de Qporama. Aquest seminari està pensat per persones emprenedores que tenen una idea de
negoci o que volen desenvolupar un projecte.

INCOTERMS 2010 AVANÇATS. LA NEGOCIACIÓ
Modalitat: Seminari
Data: 13.02.2014
Horari: 09:00 a 15:00.
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 compra venda internacional, actualitzar i millorar els coneixements en comerç
internacional.

ICEX
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.

BARCELONA CENTRE DE DISSENY - BCD
BANC BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUNYA
Modalitat: Trobada oportunitats de finançament.
Data: 21.01.2014
Horari: De 12:00 a 13:30h.
Lloc: Disseny Hub Barcelona (Pl. Glòries, 37-38, planta -1. Barcelona).
Inscripció: formulari a mid@bcd.es
BCD col·labora amb la segona edició del programa ACCME 2013-2014 de BANC Business Angels Network de Catalunya, la primera
xarxa catalana de Business Angels amb més de 10 anys d’activitat. ACCME té per objectiu fomentar l’esperit emprenedor en les
indústries culturals com a font de d’ocupació, creixement econòmic i desenvolupament social.

AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI
TROBADA SIMULTÀNIA D’EMPRESES I BUSINESS NETWORKING EVENT
(BNE)
Modalitat: Trobada i Business Networking
Data: 30.01.2014
Lloc: Sala de Reunions Margarida Xirgu. Hotel Ibis de Molins de Rei (avinguda de
Caldes, 60)
Inscripció: Full d’inscripció. Correu electrònic: empresa@molinsderei.cat
Amb l’objectiu de fomentar el creixement de les empreses del territori, des de l’Ajuntament de Molins de Rei, amb la
col·laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona delegació Baix Llobregat i la Jove Cambra Internacional de Barcelona, torna a
convocar la Trobada Simultània d’empreses, el Business Networking Event (BNE.
Adreçat a totes les empreses consolidades i de nova creació, amb aquest acte es vol afavorir el creixement de les xarxes de
contactes, amb la importància cabdal que això pot suposar per a la gestió i el creixement empresarial en el context actual.
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MISSIONS COMERCIALS
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 interessants em 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 els 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 el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos (CSCAE).
Missió Colòmbia - Convocatòria

Missió Colòmbia - Inscripció

CAMBRA DE COMERÇ DE SABADELL
MISSIÓ COMERCIAL ANDINOS - COLÒMBIA, EQUADOR I PERÚ
Dates: Del 17.03.2014 al 27.03.2014
Termini d’inscripció: Fins al 21.01.2014
L’objectiu d’aquesta missió és cercar contactes comercials (distribuïdors, agents, socis, etc.)
segons els perfils sol·licitats per l’empresa, als mercats objectiu. Les ciutats que es visitaran són
Bogotà, Medellín, Quito, Guayaquil i Lima.
Alguns dels sectors convidats són: construcció i Infraestructures (especialment les de
transport), logística, TIC, Agroindústria, farmacèutic, cosmètica, maquinària, envàs i
embalatge i productes de consum.
Missió comercial Andinos – Convocatòria

Missió comercial Andinos – Full d’inscripció

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’estética.
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 expositores i professionals arreu el món.

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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SXSW INTERACTIVE 2014 - PABELLÓN INFORMATIVO
Data: del 07.03.2014 al 11.03.2014
Inscripció: del 17.12.2013 al 24.01.2014.
Lloc: Austin Convention Center. 500 East Cesar Chavez Street. Austin, Texas, EUA.
South by Southwest (SXSW) és un esdeveniment que reuneix congressos i
conferències al voltant dels sectors del cinema, la música i els mitjans interactius. En
concret, el SXSW Internactive es centra en les tecnologies emergents constituint un
dels esdeveniments més importants del món digital als EUA. Aquí es congreguen
30.000 professionals del país amb participació creixent.
ICEX España Exportación e Inversiones organitza per primer cop la participació espanyola amb un Pavelló Informatiu.
Documents:
SXSW - Convocatòria

SXSW – Sol·licitud d’inscripció

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.

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,

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 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 gama 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
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BIO INTERNATIONAL CONVENTION 2014
Data: del 23.06.2014 al 26.06.2014
Inscripció: del 14.11.2013 al 24.01.2014.
Lloc: San Diego Convention Center, San Diego, California, EUA.
L’edició del 2013 del BIO Exhibition va reuinir a més de 1.700 expositors dors amb pavellons
d’empreses i organismes procedents de més de 60 països, estats i regions arreu del món.
Els representants de les empreses expositores inclouen executius al més alt nivell de presa de
decisions que hi participen per trobar nous agents al sector, formar col·laboracions i tastar noves
tecnologies.
ICEX España Exportación e Inversiones, en el marc de la campanya “España, Technology for Life”
per a la internacionalització de la Tecnologia y en col·laboració amb ASEBIO i les Biorregions d’Andalusia, Catalunya i País Basc,
organitza la participació espanyola amb pavelló oficial en la fira Bio International Convention 2014.
Documents:
BIO Convention - Convocatòria

BIO Convention – Sol·licitud d’inscripció

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)
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Publicacions:
El contrato de licencia de marcas. Cómo sacar provecho a las marcas españolas en el mercado global
Contratación internacional práctica. Cómo evitar los riesgos contractuales en el comercio internacional

Estudis de mercat i fitxes país:
Fitxa País. Japón 2013 (Digital). ICEX
Japón. Nota mensual de información económica. Gener 2014. ICEX
Ficha país. Corea del Sur 2013 (Digital). ICEX
Guía País. Alemania 2013 (Digital). ICEX
Estudio de mercado. El mercado de las energías renovables en China 2013
Estudio de mercado. El mercado del transporte urbano en China 2013
Estudio de mercado. El mercado de las energías renovables en Brasil 2013
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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