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CURSOS
CAMBRA DE BARCELONA – BAIX LLOBREGAT
DESPATX I GESTIÓ DUANERA. PROCESSOS TELEMÀTICS
Dates: 28.05.2014 i 11.06.2014
Horari: de 9 a 14h
Lloc: DELEGACIÓ CAMBRA AL BAIX LLOBREGAT
Preu: 295,00 euros
Destinataris: Personal d’importació i compres, logística, administració, exportació,
comercial, controllers, responsables OEA, webmasters, gerents de pimes i professionals
interessats a aquesta disciplina.
Aquest és un curs pensat per donar a l'alumne una visió concreta del procés duaner, analitzant els fluxos i en concret tot el procés
de despatx així com les eines telemàtiques útils per al desenvolupament del propi despatx. El programa es desenvoluparà amb
una metodologia orientada a la pràctica, alternant l'exposició conceptual del professor amb la resolució de casos pràctics,
simulacions i dinàmica de grup per tal d'assegurar l'assoliment dels coneixements.
Inscripció online

PROGRAMES
ACC1Ó
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 en internacionalització extern a l’empresa i amb estreta col·laboració amb l’equip
directiu de l’empresa.
Informació programa

Inscripció online

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

FUNDACIÓN GAS NATURAL FENOSA
I CICLE DEL PROGRAMA PRIMERA EXPORTACIÓ
Dates: Formació del 02.06.2014 al 03.06.2014 i programa continu
Lloc: Sede Gas Natural Fenosa. Plaça del Gas, 1. 08003 de Barcelona.
Preu: Gratuït
Destinataris: pimes espanyoles amb vocació exportadora.
El Programa Primera Exportación en España és una iniciativa de Fundación Gas
Natural Fenosa amb l’objectiu de permetre que les pimes s’iniciïn en la
internacionalització. Es tracta d’un programa continu amb un pla de formació, assessorament i orientació per acompanyar
aquestes empreses en les primeres passes de la seva activitat exportadora a qualsevol país del món.
Programa

Inscripció online
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INNOBAIX
INNOBAIX START UP TRAINING
Dates: Formació i programa continu del 04.06.2014 al 11.07.2014
Lloc: Instal·lacions d’Innobaix al Citilab de Cornellà, Plaça Can Suris s/n.
Preu: Gratuït
Destinataris: empreses i directius d’empreses innovadores o amb alt potencial de creixement.
INNOBAIX, conjuntament amb l’Escola de Negocis EADA, realitzarà un programa de capacitació d’empreses i directius es composa
de 7 sessions de 3 hores de formació i dues tutories per projecte, les empreses interessades a participar, han d’inscriure’s a través
de la Comunitat d’Innovació, registrant-se prèviament com a usuaris de la Comunitat i compartint el seu projecte a la plataforma.
Inscripció online

ESDEVENIMENTS
ACC1Ó
TALLER INTERNACIONALITZACIÓ, FORUM DELTA
Modalitat: Taller de creixement empresarial
Data: 22.05.2014
Horari: de 9 a 13h
Contacte: tallers.accio@gencat.cat
Lloc: Centre de Suport a l'Empresa. C. Progrés, 27. 08850 Gavà, Barcelona.
Destinataris: Pimes.
El fòrum Delta va néixer el 2011 amb la il·lusió de donar suport a les empreses del Baix Llobregat i Barcelona, de manera fàcil i
directa mitjançant trobades. Durant aquest taller s'intentarà donar resposta a les següents qüestions: millorar les vendes, vendre
per internet, impulsar l’empresa, començar a exportar, etc.
Programa i inscripció online

XXI SETMANA DE LA INTERNACIONALITZACIÓ
Entrevista't amb experts i fes negoci al món
Dates: del 26.05.2014 al 30.05.2014
Horari: Diversos horaris. Consultar programa
Lloc:
ACCIÓ.
Passeig
de
Gràcia,
129
08008 Barcelona.
Destinataris: Empreses que vulguin expandir-se o consolidar la seva presència internacional.
La Setmana de la Internacionalització d'ACCIÓ és un esdeveniment anual imprescindible on els experts d’ACCIÓ al món estaran a
la disposició de les empreses per orientar-les en aquest camí a l'exterior. El programa recull sessions com a seminaris tècnics i
sobre mercats, a més d’activitats de Networking i entrevistes amb els experts d’ACCIÓ arreu del món. Amb ells, és possible:





Conèixer noves destinacions on vendre productes.
Prioritzar els productes i països amb més possibilitats.
Descobrir les més de 100 oportunitats de negoci identificades per les oficines d’ACCIÓ al món.
Programa

Inscripció online

Sol·licitud d’entrevista

ICEX
MARRUECOS: CONTRATACIÓN PÚBLICA; OPORTUNIDADES EN EL SECTOR AGUA
Modalitat: Seminari virtual
Lloc: Aula virtual – App mòbil Aula ICEX. Accés amb registre d’usuari.
El sector de l’aigua és una de les prioritats d’inversió pública del mercat marroquí. L’estratègia
nacional de l’aigua preveu la mobilització del voltant de 7.500 milions d’euros fins al 2030. Als
ambiciosos plans d’inversió pública, s’hi afegeix una recent entrada en vigor d’un nou marc
jurídic que afecta tant la contractació pública en general com la del principal licitant del sector: l’Oficina Nacional d’Aigua i
Electricitat. Al llarg de la jornada s’analitzen els aspectes més importants per abordar aquest mercat i sector, i les principals
oportunitats de negoci que hi poden aparèixer, amb especial atenció a aquells punts on les empreses espanyoles, pel seu
component tecnològic, poden aportar un major valor afegit.

MARRUECOS: OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR
CARRETERA
Modalitat: Seminari virtual
Lloc: Aula virtual – App mòbil Aula ICEX. Accés amb registre d’usuari.
Al llarg de la ponència es realitza una anàlisi de l’estat actual de la logística al Marroc, dels plans de desenvolupament del govern
i de les actuals tendències del mercat. Igualment, es consideren les oportunitats de negoci vinculades tant al transport
internacional (cap a Espanya, Europa o Àfrica) com aquelles que podrien sorgir en el procés de modernització i estructuració de la
logística interna.
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FINANCIACIÓN 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, mig 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

ESTADOS UNIDOS: EL MERCADO DE LA CONFECCIÓN INFANTIL
Modalitat: Videoconferència
Data: 05.06.2014
Inscripció: fins al 04.06.2014
Lloc: Dirección Territorial de Comercio - ICEX en Cataluña. Vía Augusta, 197-199 2a . planta. 08021 Barcelona.
El mercat americà és un dels mercats més complicats a causa tant de la seva enormitat geogràfica com dels seus canals de
distribució de vendes. Amb l’objectiu d’entendre els diversos canals de distribució, una representant de confecció infantil amb
Showroom a Nova York i una directora de vendes nacional presenten durant aquesta sessió les diferències culturals així com una
sèrie de qüestions pràctiques que ajuden les empreses de confecció infantil espanyoles a entendre la importància d’elaborar un
pla de vendes integral per a aquest país.
Programa

TENDENCIAS Y CARACTERÍSTICAS DE LA INVERSIÓN INMOBILIARIA CHINA EN EL EXTERIOR
Modalitat: Videoconferència
Data: 11.06.2014
Inscripció: fins al 10.06.2014
Lloc: Dirección Territorial de Comercio - ICEX en Cataluña. Vía Augusta, 197-199 2a . planta. 08021 Barcelona
El PIB per càpita del Gegant Asiàtic s’ha multiplicat per quatre des de l’any 2000 i el poder adquisitiu de la població s’ha
incrementat significativament durant aquest any. La Xina acumula més d’un milió de milionaris. La caiguda del mercat de valors i
les continuades mesures del govern per controlar els preus del sector immobiliari porta un gran nombre d’inversors a buscar
noves oportunitats també fora del país.
El béns seents són la principal destinació de les inversions xineses. Les inversions en el sector immobiliari van augmentar en un
64% el 2012. Fins avui, els inversors xinesos s’han fixat en mercats com el dels EUA, Canadà, Austràlia, Nova Zelanda o Londres,
però les creixents dificultats en matèria d’immigració i inversió i la maduresa del sector a aquests mercats han fet que perdin
atractiu i que els inversors xinesos comencin a buscar mercats amb millors expectatives de rendibilitat per a la inversió
estrangera, com és els cas d’Espanya.
Programa

INDIA: OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL
Modalitat: Videoconferència
Data: 12.06.2014
Inscripció: fins al 11.06.2014
Lloc: Dirección Territorial de Comercio - ICEX en Cataluña. Vía Augusta, 197-199 2a . planta. 08021 Barcelona.
El mercat del tractament d’aigua potable i residual a l’Índia està experimentant una immensa expansió. Es calcula que el volum
total del mercat de tractament d’aigües és del voltant dels 420 milions de dòlars americans i que creix a taxes del 18% anual o
superiors. Els punts clau d’aquest creixement són la sensibilització de la qualitat de l’aigua, del sanejament i la salut. En el marc
del 12è Pla Quinquennal (2012-2017), el ministeri responsable desemborsarà 2.170 M€ aprox. en programes de gestió del reg,
sistemes d’informació de recursos hídrics i gestió i regulació de l’aigua subterrània, entre d’altres.
Programa

ICEX-CONECTA – SUPORTS FINANCERS
Modalitat: Assessorament per videoconferència
Lloc: Dirección Territorial de Comercio – ICEX Barcelona
ICEX España Exportación e Inversiones ha organitzat per al proper mes de juny noves
jornades CONECTA per facilitar el coneixement per part de les empreses espanyoles dels
instruments de suport financer a la internacionalització des d’algunes institucions.
ICO: 10.06.2014 – inscripció fins a l’01.06.2014
BANC DE SABADELL: 10.06.2014 – inscripció fins a l’01.06.2014
ENISA: 10.06.2014 – inscripció fins a l’01.06.2014
COFIDES: 10.06.2014 – inscripció fins a l’01.06.2014
BANC DE SANTANDER: 10.06.2014 – inscripció fins a l’01.06.2014
CESCE: 10.06.2014 – inscripció fins a l’01.06.2014
FIEM: 10.06.2014 – inscripció fins a l’01.06.2014
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ICEX-CONECTA
Modalitat: Assessorament per videoconferència
Lloc: Dirección Territorial de Comercio – ICEX Barcelona
ICEX CONECTA ofereix assessorament individualitzat amb entrevistes bilaterals amb especialistes de l’ICEX a l’exterior a través de
videoconferència per resoldre dubtes sobre cadascun dels mercats: normativa, distribució, etiquetatge, fires, implantació, etc.
FILIPIMNES I IFI’S BANC ASIÀTIC: 18.06.2014 – inscripció
IFI’S (BANC MUNDIAL I BID, WHASHINGTON): 07.07.2014 –
fins al 08.06.2014.
inscripció fins al 27.06.2014.
COREA DEL SUD: 25.06.2014 – inscripció fins al 08.06.2014.
ESTATS UNITS (INDUSTRIALS): 07.07.2014 – inscripció fins
ÍNDIA: 25.06.2014 – inscripció fins al 08.06.2014.
al 27.06.2014.
MARROC: 25.06.2014 – inscripció fins al 08.06.2014.
KWAIT: 08.07.2014 – inscripció fins al 27.06.2014.
FINLÀNDIA: 25.06.2014 – inscripció fins al 08.06.2014.
SUD-ÀFRICA I MOÇAMBIC: 08.07.2014 – inscripció fins al
ESTATS UNITS (ALIMENTS I VINS): 25.06.2014 – inscripció
27.06.2014.
fins al 08.06.2014.
REGNE UNIT: 08.07.2014 – inscripció fins al 27.06.2014.
SINGAPUR: 26.06.2014 – inscripció fins al 08.06.2014.
EAU I QATAR: 08.07.2014 – inscripció fins al 27.06.2014.
KWAIT: 26.06.2014 – inscripció fins al 08.06.2014.
GHANA: 08.07.2014 – inscripció fins al 27.06.2014.
ALEMANYA: 26.06.2014 – inscripció fins al 15.06.2014.
MÈXIC: 08.07.2014 – inscripció fins al 15.07.2014.
SUD-ÀFRICA I MOÇAMBIC: 26.06.2014 – inscripció fins al
MALÀISIA: 09.07.2014 – inscripció fins al 27.06.2014.
15.06.2014.
EGIPTE: 09.07.2014 – inscripció fins al 27.06.2014.
EQUADOR: 26.06.2014 – inscripció fins al 08.06.2014.
ALGÈRIA: 09.07.2014 – inscripció fins al 27.06.2014.
PUERTO RICO: 26.06.2014 – inscripció fins al 08.06.2014.
MARROC: 09.07.2014 – inscripció fins al 27.06.2014.
FILIPIMNES I IFI’S BANC ASIÀTIC: 07.07.2014 – inscripció
XILE: 09.07.2014 – inscripció fins al 27.06.2014.
fins al 27.06.2014.
XINA (XANGAI): 10.07.2014 – inscripció fins al 27.06.2014.
ÍNDIA: 07.07.2014 – inscripció fins al 27.06.2014.
HONG KONG: 10.07.2014 – inscripció fins al 27.06.2014.
IFI’S (AJUDA EXTERNA DE LA UE, BRUSSEL·LES): 07.07.2014
FRANÇA: 10.07.2014 – inscripció fins al 27.06.2014.
– inscripció fins al 27.06.2014.
BULGÀRIA: 10.07.2014 – inscripció fins al 27.06.2014.
ALEMANYA: 07.07.2014 – inscripció fins al 27.06.2014.
URUGUAI: 10.07.2014 – inscripció fins al 27.06.2014.
URUGUAI: 10.07.2014 – inscripció fins al 27.06.2014.

CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
ON VENDRE PRODUCTES I SERVEIS
Dates: 27.05.2014
Horari: de 16 a 17.30 h
Lloc: PROMOCIÓ ECONÒMICA DE CORNELLÀ SA.
Contacte i inscripció: viladecans@cambrabcn.org | Tel.: 902 448 448 ext 1098
Destinataris: Empreses interessades a començar a vendre a l'exterior .
Una sessió pensada per facilitar informació sobre com seleccionar mercats internacionals.

BIZEXPORTA
Dates: del 04.06.2014 al 05.06.2014
Horari: de 9.30 a 19 h
Lloc: Fira de Barcelona. Recinte de Montjuïc.
Més informació i contacte: Josep Ma. Gomes | info@cambrabcn.org | Tel.: 934 169 285
Destinataris: Empreses a conèixer nous mercats per internacionalitzar-se i familiaritzarse amb l’operativa del comerç exterior.
BizExporta és una nova àrea de BizBarcelona 2014, on t’ofereixen solucions a mida per a la internacionalització del teu negoci i
t'assessorem gratuïtament sobre els mercats i les temàtiques que et convinguin, en reunions de mitja hora els dies 4 i 5 de juny.
Durant aquests dies, BizExporta organitza reunions privades amb experts en mercats i l’operativa dels negocis internacionals.
Inscripció online

COMISSIÓ EUROPEA
GREEN WEEK CONFERENCE 2014
Economia circular – estalvi de recursos i creació de treball
Dates: del 03.06.2014 al 05.06.2014
Lloc: The Egg - Rue Bara 175 - 1070 Brussel·les - Bèlgica
Destinataris: Empreses, entitats i professionals interessats en la protecció del medi ambient.
L’edició 2014 de la Green Week Conference és la conferència anual de referència a Europa
sobre el medi ambient. Aquest any, el tema central és Circular Economy, Resource Efficiency &
Waste (Economia circular, eficiència de recursos i rebuig). L’economia circular és la solució
lògica per a un món de recursos limitats. És un lloc on gairebé res és pot malbaratar, on la reutilització i refabricació de productes
esdevé la pràctica habitual i la sostenibilitat és al mateix cor de la societat. Enguany, la Commissió presentarà noves propostes
d’economia circular sobre la base d’innovació de disseny, millores en la gestió del rebuig i com pot contribuir a l’economia una
utilització més eficient dels recursos. La Green Week Conference ofereix l’oportunitat de debatre i intercanviar experiències i
bones pràctiques. Per això, ha esdevingut una cita ineludible per la protecció del medi ambient.
Programa

Inscripció online
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MISSIONS COMERCIALS
ICEX
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 de mercat canadenc i una visita guiada a diverses botigues.
Convocatòria

Inscripció

MISIÓN DE INVERSORES A URUGUAY 2014
Durada: del 22.09.2014 al 24.09.2014
Contacte: Pilar Rey | Pilar.Rey@icex.es | 91 349 6211
Lloc: Montevideo, Uruguai.
ICEX España Exportación e Inversiones organitza una Missió d’Inversors a Montevideo. Aquesta activitat s’adreça a les empreses
dels sectors d’autoparts, construcció, energia, indústria audiovisual, enginyeria i infraestructures, medi ambient i tractament
d’aigües, tecnologies de la informació i la comunicació i turisme interessades a explorar oportunitats d’inversió i cooperació en
aquest país.

FORO DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL ESPAÑA-INDIA 2014
Durada: del 17.11.2014 al 19.11.2014
Contacte: Mar Cabellos | mar.cabellos@icex.es | 902 349 000
Lloc: Nova Delhi, Índia
ICEX España Exportación e Inversiones organitza un Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial a Nova Delhi, Índia. Aquesta
activitat s’adreça a les empreses dels sectors d’aigua i residus urbans, automoció, defensa, energia i infraestructures, màquina
eina i turisme i hospitalitat interessades a invertir i cooperar amb empreses i administracions d’aquest país.

ACC1Ó
TECHMATCH 2014
Modalitat: Brokerage event
Dates: del 17.06.2014 al 19.06.2014
Inscripció: fins al 26.05.2014
Contacte: Naomi Nakamoto | nnakamoto@gencat.cat | Tel.: 935 674 930
Lloc: ExCel London. Royal Victoria Dock, 1 Western Gateway. Londres, Regne Unit.
Destinataris: Pimes, start-ups, inversors, centres de recerca, universitats amb projectes i negocis
en màrqueting digital, eCommerce, Cloud and Hosting, xarxes socials, gestió de continguts i sector mòbil.
L'Enterprise Europe Network de Londres i ACCIÓ organitzen un nou brokerage event dins l’Internet World 2014. L'objectiu del
TECHMATCH és donar l'oportunitat a pimes, start-ups, inversors, centres de recerca i universitats d'arreu del món de trobar socis
per a cooperació internacional, acords de venda i llicències, joint ventures, subcontractació, transferència tecnològica o
projectes d'R+D. El TECHMATCH es basa en reunions preagendades de 20 minuts on el participant pot explorar i conèixer socis
potencials i trobar oportunitats de cooperació amb algunes de les empreses europees més innovadores en Digital Marketing,
eCommerce, Cloud and Hosting, xarxes socials, gestió de continguts i sector mòbil.
Inscripció online

CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
VIATGE D'ACCIÓ COMERCIAL RÚSSIA
Durada: Del 07.07.2014 al 09.07.2014
Termini d’inscripció: 24.05.2014
Cost per a l’empresa: 550 euros + IVA | 950 euros agenda de contactes
Contacte: Josep Maria Gomes | jmgomes@cambrabcn.org
Destinataris: Obert a qualsevol empresa, previ filtre de les oportunitats al país de
destinació.
La Cambra de Comerç de Barcelona i ACCIÓ organitzen una missió d’empreses catalanes a
Rússia amb l’objectiu de facilitar la recerca de clients, distribuïdors i socis , així com per a la identificació d’oportunitats d’inversió i
implantació a Rússia, identificació de proveïdors i prescriptors en aquest país.
Convocatòria
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FAMO
MISIÓN COMERCIAL DIRECTA A ARABIA SAUDITA 2014
Durada: Del 15.09.2014 al 19.09.2014
Termini d’inscripció: 25.07.2014
Cost per a l’empresa: 296,45 euros elaboració d’agenda + altres despeses addicionals.
Contacte: Cristina Morán |exterior2@famo.es
Destinataris: Empreses del sector de mobiliari d’oficines i col·lectivitats
FAMO - Asociación de Fabricantes de Mobiliario y Equipamiento General de Oficina y de Colectividades en nom i amb suport de
l’ICEX España Exportación e Inversiones, organitza una missió a la ciutat de Riyadh, Aràbia Saudí, per promocionar les activitats
de les empreses espanyoles del sector al país de destinació.
Convocatòria

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.: 934 873 290
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 destinació.
Convocatòria

BARCELONA CENTRE DE DISSENY
MISSIÓ EMPRESARIAL A LA BEIJING DESIGN WEEK 2014
Durada: Del 22.09.2014 al 30.09.2014
Sessió informativa: 27.05.2014
Horari: de 9 a 11h
Lloc: Disseny Hub Barcelona (Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38. 08018 Barcelona). Aules B
i C, planta -1
Inscripció sessió informativa: clubempreses@bcd.es
Destinataris: Empreses del sector d’equipament per a hostaleria i restauració.
Amb motiu de l'elecció de Barcelona com a ciutat convidada a la Beijing Design Week, la ciutat està preparant el seu aterrament
amb un programa d’activitats impulsat per l’Institut Ramon Llull, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, que
compta amb la col·laboració activa de BCD, que liderarà la participació empresarial. La missió empresarial visitarà la província de
Guangdong i Beijing i té com a objectiu facilitar el contacte, la prospecció de mercat i la cerca de potencials clients.

FIRES I CONGRESSOS INTERNACIONALS
BARCELONA DESIGN WEEK
Data: del 02.06.2014 al 14.06.2014
Lloc: Edifici Disseny HUB Barcelona, entre d’altres. Consulteu mapa.
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 del 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.
Inscripció online

butlletí-e
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RENEWABLE ENERGY EXPO INDIA
Data: del 03.09.2014 al 05.09.2014
Inscripció: fins al 31.05.2014
Contacte: Gemma Tasias | gtasias@gencat.cat | Tel.: 93 553 89 29
Lloc: India Expo Center - Greater Noida, Índia.
Amb més d'11.000 visitants, RENEWABLE ENERGY EXPO és una de les
principals fires d'energia renovable d'Àsia. De caràcter anual, l'anterior
edició va comptar amb la participació de més de 400 empreses expositores
índies i internacionals procedents de 27 països diferents. Enguany serà la vuitena edició.
ACCIÓ i CEIP PIAMONTE (Itàlia) organitzen conjuntament una participació agrupada amb un estand a disposició de les empreses
participants. La participació inclou l’elaboració d’una agenda de contactes individualitzada per conèixer els principals actors de la
indústria del país, mantenir reunions B2B amb potencials socis locals i organismes públics de l'àmbit de les energies renovables.
Informació convocatòria

Inscripció online

MOMAD METRÓPOLIS 2014
Data: del 12.09.2014 al 14.09.2014
Inscripció: fins al 25.06.2014
Lloc: IFEMA, Parque Ferial Juan Carlos I, Pab. 2: showrooms; pab.6; pabellones
12 y 14, 28042 Madrid.
MOMAD METRÓPOLIS és la tercera edició del Salón Internacional del Textil,
Calzado y Complementos, una referència del sector de la moda a Espanya com a resultat de la suma de SIMM i
MODACALZADO+IBERPIEL, les dues grans plataformes comercials d’Espanya dedicades a la confecció, el calçat i els accessoris.
IFEMA ofereix a través d’aquestes plataformes un univers de moda molt complet en un concepte de saló innovador i actual.
Inscripció online

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

HOSPITAL DYNAMICS 2014 - COLÒMBIA
Data: 07.10.2014
Lloc: Hotel Sheraton Bogotá. Calle 25 B No 69 C 80 / Registro Nal. del Turismo 6974. Bogotá,
Colombia.
El I Congreso Internacional Hospital Dynamics és una plataforma de comunicació per a
professionals que intervenen en projectes de construcció, integració, tecnologia i medi ambient al
voltant del sector sanitari per donar-los orientació sobre els processos i tecnologies necessàries per
a crear una estratègia hospitalària única. La temàtica de les conferències i patrocinadors tracta el
finançament i gestió, disseny i construcció, equipaments i manteniment d’hospitals, clíniques, etc.
Enguany, l’última edició de l’Hospital Dynamics se celebra a Colòmbia al mes d’octubre.

BRAND LICENSING EUROPE 2014
Data: del 07.10.2014 al 09.10.2014
Inscripció: fins al 03.06.2014
Lloc: Londres, Regne Unit
La fira de llicències BRAND LICENSING EUROPE adquireix cada edició més rellevància a nivell
internacional. Durant l’edició de 2013 la fira va experimentar un creixement del 5% amb prop de
10.000 visitants. El mercat del licensing a Espanya és un dels més importants del món. Els
productes llicenciats representen, per exemple, un percentatge molt elevat de les vendes a gairebé
totes les categories de productes infantils.
Convocatòria

Fitxa d’inscripció
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COSMOPROF ASIA HK 2014
Data: del 12.11.2014 al 14.11.2014
Inscripció: fins al 14.06.2014
Lloc: Hong Kong, Xina
COSMOPROF ASIA HK és l’esdeveniment més gran i determinant del sector de la bellesa a
la regió d’Àsia Pacífic. La darrera edició del 2013 va tancar les portes amb un increment del
10% en nombre de visitants i un rotund èxit de participació. La fira és per aquest motiu
reconeguda pel sector de la cosmètica i la perfumeria a nivell mundial i atreu milers de visitants any rere any. L’ICEX España
Exportación e Inversiones organitza un pavelló oficial amb la participació d’empreses espanyoles a la fira COSMOPROF ASIA HK.
Convocatòria

Sol·licitud de participació

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

THE BIG 5 2014
Data: del 17.11.2014 al 20.11.2014
Inscripció: fins al 06.06.2014
Lloc: Dubai World Trade Centre, Dubai, Emirats Àrabs Units.
The Big 5 constitueix l’esdeveniment més destacable del Golf Pèrsic amb relació als
sectors de la construcció i edificació com a punt d’atracció de visitants procedents
dels països de la regió d’Orient Mitjà. Al 2013, el nombre de països participants va
arribar a 28 amb representació d’Espanya, Alemanya, Àustria, Bèlgica, Brazil, Corea del Sud, Egipte, França, Iran, entre d’altres.
Els sectors presents a la fira són: materials de construcció, tecnologia de l’aigua i del medi ambient, calefacció, ventilació i aire
condicionat, neteja i manteniment, vidre i metall, pedra natural i rajola, material de seguretat, revestiments de portes i
finestres, maquinària i equips per a la construcció, entre d’altres.
Resum de convocatòria

Convocatòria

Annexos

ARTICLES I INFORMES D’INTERÈS
Publicacions:
Guía para la autoevaluación de Empresas: Claves para mejorar tu negocio. Fernando Campa i la Maria Jesús Blasco,
2014. ACCIÓ i Economistes.
Guía de Servicios para la Internacionalización.

Versió pdf

Estudis de mercat i fitxes país:
Guía país. Guinea Ecuatorial 2014
Guía de negocios. Guinea Ecuatorial 2014
Ficha país. Irán 2014
Irán. Estructura económica 2014
Estadísticas comerciales. Irán 2014
Guía de incentivos a la implantación en Irán
Guía de Negocios. Líbano 2014
Informe Económico y Comercial. Kuwait 2014
Informe económico y comercial. Bahrein 2014
Informe económico y comercial. Guatemala 2014
Guía de incentivos a la implantación en Guatemala
Cuba. Perspectivas y oportunidades 2014
Inversiones extranjeras en Cuba 2014
Guía de incentivos a la implantación en Nicaragua
Guía de incentivos a la implantación en Belice
El mercado del sector hidráulico en la India 2014
El mercado de la construcción en Kuwait 2014

