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CURSOS
SANT JUST ES FORMA
FONS DE FINANÇAMENT PER A PIMES
Modalitat: Curs pràctic
Data: 10.11.2014
Horari: De 9 a 15 h
Preu: 100 euros. Empreses – 100% BONIBICABLE; Autònoms – DESCOMPTE 50%.
Lloc: Les Escoles. C. Montserrat, 2 08960 Sant Just Desvern
Més informació i inscripcions: promocioeconomica@santjust.cat | Tel.: 93 480 48 00
Destinataris: persones treballadores per compte propi i aliè interessades a conèixer
les diverses fonts de finançament disponibles actualment.
Dins del programa Sant just es Forma, promogut pel Servei de Promoció Econòmica,
presentem aquest curs dissenyat i impartit per Corp. Albalate.
Si ets d’ una pime o hi treballes, és fonamental ara més que mai conèixer les diverses
fonts de finançament per dur a terme l’activitat de l’empresa.
ATENCIÓ AL CLIENT
Modalitat: Curs pràctic
Dates: 17, 18 i 19 de novembre de 2014
Hora: De 14.30 a 16.30 h
Preu: 75 euros. Empreses – 100% BONIBICABLE; Autònoms – DESCOMPTE 50%.
Lloc: Les Escoles. C. Montserrat, 2 08960 Sant Just Desvern
Més informació i inscripcions: promocioeconomica@santjust.cat | Tel.: 93 480 48 00
Destinataris: persones treballadores per compte propi i aliè que desitgin desenvolupar habilitats
d’atenció al client.
Aquest curs t’ajudarà a obtenir coneixements i desenvolupar habilitats específiques per a posar en pràctica una
millor gestió de les relacions amb els clients, tot identificant les seves necessitats i expectatives.

PROGRAMES
ICEX
PLAN ICEX CONSOLIDA
Modalitat: Ajuts econòmics
Termini de sol·licitud: Fins al 02.11.2014
Destinataris: empreses interessades a implantar-se als mercats exteriors i que
vulguin fer una estimació de la seva inversió.
ICEX España Exportación e Inversiones, en el marc de les mesures d’impuls a la
internacionalització de les empreses i el foment de la competitivitat, posa en marxa aquest
programa per donar suport als projectes internacionals de pimes de qualsevol sector
d’activitat i que tinguin una filial constituïda a l’exterior.
El programa finança el 50% dels conceptes subvencionables (despesa prèvia, de
constitució, promoció, de protecció de marca, entre d’altres) amb un màxim de 50.000
euros per projecte. Cada empresa pot presentar diversos projectes d’implantació a
diversos mercats, amb un màxim d’ajut de 65.000 euros per empresa.
Programa
Sol·licitud online
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AEBALL - ACCIÓ
ASSESSORAMENT FINANCER
Modalitat: Consultoria de finançament
Sol·licitud: Virginia Santolaria | virginia@aeball.net | Tel.: 93 337 04 50
Destinataris: empreses ja constituïdes, amb domicili social a Catalunya, que no
siguin autònoms i que no hagin rebut un ajut anterior del mateix programa.
AEBALL forma part de la Xarxa d’Assessors Financers d’ACCIÓ, amb l’objectiu d’impulsar
el finançament de les empreses i donar un servei de consultoria especialitzada per
facilitar-los la cerca i obtenció de finançament.
Aquest programa 100% finançat a través d’ACCIÓ, és gratuït per a l’empresa i s’estructura
en dues fases de diagnosi economicofinancera i una segona d’acompanyament al llarg de
la implementació de millores i de contacte amb les diverses entitats financeres.
Inscripció online

ACCIÓ
PROGRAMA D'INICIACIÓ A LA INNOVACIÓ
Modalitat: Programa individual
Informació i contacte: Alba Sánchez | alba.sanchez@gencat.cat | Tel.: 93 567 68 70
Destinataris: pimes que vulguin introduir la innovació als processos de la seva
empresa.
La innovació no és només per a sectors tecnològics o per a grans empreses, sinó que
qualsevol empresa pot trobar un model d'innovació propi per ser més competitiva.
Amb el nou Programa d'Iniciació a la Innovació d'ACCIÓ podràs descobrir i/o
desenvolupar tot el teu potencial innovador a través d'una diagnosi inicial i un conjunt
d'eines, instruments i tallers que t'ajudaran a esdevenir una empresa innovadora.
Sol·licitud online

EINES PER A EMPRESES
ACCIÓ - PIMEC
AUTODIAGNOSI FINANCERA ON-LINE
Modalitat: Eina d’autodiagnosi financera
Sol·licitud: Formulari online
Destinataris: pimes que vulguin avaluar la seva situació econòmica i financera.
ACCIÓ posa a l'abast de les pimes catalanes una eina d'autodiagnosi que permet avaluar
la vostra situació econòmica i financera, tot comparant-la amb les últimes dades
disponibles d'empreses del mateix sector i de dimensió semblant, tenint en compte
rendibilitat, productivitat i solvència. Aquesta comparació es realitza mitjançant les dades i
interpretació de l'Observatori de la PIMEC.

ICEX
SIMULADOR DE COSTES DE ESTABLECIMIENTO
Modalitat: Càlcul de despeses d’establiment
Destinataris: empreses interessades a implantar-se als mercats exteriors i vulguin fer
una estimació de la seva inversió.
Aquesta és una eina online que permet conèixer el cost aproximat d’implantació de la
seva empresa a qualsevol mercat i comparar-lo amb altres països.
El servei dóna accés a una informació general i gratuïta sobre el mercat a més
d’informació quantitativa i personalitzada de les despeses en funció de les necessitats
de despesa i inversió de cada empresa.
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ESDEVENIMENTS
ACCIÓ

-

PROTEGEIX I COMERCIALITZA LA TEVA TECNOLOGIA!
Modalitat: Seminaris formatius
Contacte: Javier Blanco | tteen.accio@gencat.cat
Lloc: ACCIÓ. Pg. de Gràcia, 129. 08008 Barcelona
ACCIÓ inicia un cicle de sessions formatives per donar-te a conèixer alguna de les
principals eines de protecció en el procés de desenvolupament d’una tecnologia i per a
la seva posterior comercialització.
CALENDARI DE SESSIONS:
Valorització de la tecnologia. 06 d'octubre - De 09.30 a 12.30 h.
Comercialització de la tecnologia. 27 d'octubre - De 09.30 a 12.30 h.
Creació d'empreses de base tecnològica. 10 de novembre - De 09.30 a 12.30 h.
Fòrum Empresa Tecnologia. 26 de novembre - De 09.30 a 12.30 h.

PRESENTACIÓ MES DE LA DIETA MEDITERRÀNIA ALS ESTATS UNITS 2015
Modalitat: Sessió informativa
Contacte: Robert Bach Casanovas | rbach@gencat.cat | Tel.: 93 552 40 86
Data: 04.11.2014
Horari: De 10 a 11.30 h.
Lloc: ACCIÓ. Pg. de Gràcia, 129. 08008 Barcelona
Destinataris: directors generals o gerents responsables de decisions estratègiques.
ACCIÓ amb la col·laboració del Clúster Gourmet de Catalunya i Prodeca, organitza el “Mes de la Dieta
Mediterrània”, una macropromoció de productes de Catalunya al web de 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 setembre de 2015, encara que els
productes estaran en venda per als consumidors americans durant 4 mesos, fins a l'1 de gener de 2016.
Inscripció online
SMART CITY EXPO BROKERAGE EVENT 2014
Modalitat: Taller de col·laboració empresarial
Contacte: Gemma Brey Gómez | gbrey@gencat.cat
Data: 12 i 25.11.2014
Horari: De 15 a 19 h.
Lloc: ACCIÓ. Pg. de Gràcia, 129. 08008 Barcelona
Destinataris: directors generals o gerents responsables de decisions estratègiques.
ACCIÓ organitza amb el suport de l’Enterprise Europe Network la primera edició del brokerage event
orientat a les Smart cities en el marc de l’Smart City Expo World Congress 2014.
El propòsit del brokerage event és ajudar a les pimes, start-ups, persones emprenedores, universitats,
grups de recerca, etc. a trobar socis internacionals per al desenvolupament i la fabricació de productes
així com la cessió a través d’acords de llicències, unions temporals d’empresa o d’altres fórmules.
Inscripció online
WORKSHOP DE DETECCIÓ DE CAPACITATS PER A LA COOPERACIÓ EMPRESARIAL
Modalitat: Taller de col·laboració empresarial
Contacte: Gemma Brey Gómez | gbrey@gencat.cat
Data: 28.11.2014
Horari: De 9.30 a 14.30 h.
Termini d’inscripció: 24.10.2014
Lloc: ACCIÓ. Pg. de Gràcia, 129. 08008 Barcelona
Destinataris: directors generals o gerents responsables de decisions estratègiques.
Es tracta d'una formació interactiva per a la detecció de capacitats per cooperar: com combinar els actius
de diferents empreses per obtenir una oferta més atractiva i millorar així la competitivitat de l'empresa en
mercats globals. Els tallers de cooperació per a la internacionalització volen millorar la competitivitat
internacional de la teva empresa a través de la cooperació amb altres empreses.
Inscripció online
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TRAINING PER A LA CREACIÓ DE PROJECTES DE COOPERACIÓ ENTRE EMPRESES
Modalitat: Taller de col·laboració empresarial
Contacte: Gemma Brey Gómez | gbrey@gencat.cat
Data: 12 i 25.11.2014
Horari: De 15 a 19 h.
Lloc: ACCIÓ. Pg. de Gràcia, 129. 08008 Barcelona
Destinataris: directors generals o gerents responsables de decisions estratègiques.
Aquest taller s'inclou en el cicle de tallers sobre cooperació empresarial, en el marc del Pla Integral de
Foment de la Cooperació Empresarial d'ACCIÓ.
El taller, que es portarà a terme en dues sessions, se centrarà en la creació dels coprojectes.
Treballarem per conèixer com definir les característiques d'una cooperació d'èxit: perfi l dels partners,
estratègia conjunta i acord de cooperació, entre d'altres .
Inscripció online

CAMBRA DE COMERÇ – ANTENA VILADECANS
OPERACIONS TRIANGULARS
Data: 23.10.2014
Horari: De 9 a 15 h
Cost per a l’empresa: 185€
Lloc: c/ Andorra, 64. Edifici Can Calderon, Polígono Industrial Can Calderon. 08840
Viladecans.
Destinataris: Gerents de pimes i personal dels departaments d'exportació i
economicofinancers que es relacionen amb aquest tipus d'operacions de comerç
exterior.
Cada vegada és més freqüent que les empreses adquireixin productes en un mercat
exterior i els situïn en un altre. Aquest tipus d’operacions anomenades “triangulars”
suposen una complexitat operativa i comercial fa que les empreses necessitin gestionar
aspectes dispars com la documentació comercial, mitjans de pagament, fiscalitat, etc. Tot
procurant minimitzar els riscos comercials i maximitzar els beneficis d’aquest tipus
d’operacions.
Inscripció online
AVANÇA AMB LES NOVES TECNOLOGIES
Data: 06.11.2014
Horari: De 9 a 15 h
Cost per a l’empresa: 135€
Contacte: Tel. 902 448 448
Lloc: c/ Andorra, 64. Edifici Can Calderon, Polígono Industrial Can Calderon. 08840 Viladecans.
Destinataris: Secretari/es, assistents de direcció i personal de suport.
En un entorn on les distàncies tendeixen a desaparèixer, una sèrie d’eines basades en noves tecnologies ens
faciliten l’activitat professional: Gooble Docs, paquet Office, Outlook, telefonia mòbil, etc. han esdevingut
una revolució en la gestió de qualsevol empresa. La possibilitat d’interconnexió de tot el personal juntament
amb aquests recursos, ens ajuden a efectuar canvis per tal de millorar els resultats.
Inscripció online
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ICEX
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.
Filipines i Banc Asiàtic: 19.11.2014 – inscripció fins Tailàndia: 25.11.2014 – inscripció fins al 30.10.2014.
Oman: 25.11.2014 – inscripció fins al 30.10.2014.
al 30.10.2014.
Rússia: 19.11.2014 – inscripció fins al 30.10.2014.
Dinamarca: 25.11.2014 – inscripció fins al 30.10.2014.
Regne Unit: 19.11.2014 – inscripció fins al Argentina: 25.11.2014 – inscripció fins al 30.10.2014.
Hondures: 25.11.2014 – inscripció fins al 30.10.2014.
30.10.2014.
Brasil: 19.11.2014 – inscripció fins al 30.10.2014.
Puerto Rico: 25.11.2014 – inscripció fins al
EUA (industrials): 19.11.2014 – inscripció fins al 30.10.2014.
Corea del Sud: 26.11.2014 – inscripció fins al
30.10.2014.
Malàisia: 20.11.2014 – inscripció fins al 30.10.2014.
30.10.2014.
Egipte: 20.11.2014 – inscripció fins al 30.10.2014.
Índia: 26.11.2014 – inscripció fins al 30.10.2014.
Eslovènia: 20.11.2014 – inscripció fins al 30.10.2014.
Croàcia: 26.11.2014 – inscripció fins al 30.10.2014.
Marroc: 20.11.2014 – inscripció fins al 30.10.2014.
Veneçuela: 26.11.2014 – inscripció fins al 30.10.2014.
Sud-Àfrica i Moçambic: 20.11.2014 – inscripció fins Guatemala: 26.11.2014 – inscripció fins al 30.10.2014.
Colòmbia: 26.11.2014 – inscripció fins al 30.10.2014.
al 30.10.2014.
EUA (Alimentació i vins): 20.11.2014 – inscripció fins Bulgària: 27.11.2014 – inscripció fins al 30.10.2014.
Països Baixos: 27.11.2014 – inscripció fins al
al 30.10.2014.
Xina: 24.11.2014 – inscripció fins al 30.10.2014.
30.10.2014.
França: 24.11.2014 – inscripció fins al 30.10.2014.
Alemanya: 27.11.2014 – inscripció fins al 30.10.2014.
IFI’s (BM, BID): 24.11.2014 – inscripció fins al Xile: 27.11.2014 – inscripció fins al 30.10.2014.
Equador: 27.11.2014 – inscripció fins al 30.10.2014.
30.10.2014.
EUA (rajoles, pedra, ind. cultural): 24.11.2014 – Xile: 27.11.2014 – inscripció fins al 30.10.2014.
inscripció fins al 30.10.2014.
Canadà: 24.11.2014 – inscripció fins al 30.10.2014.

PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS
ADDITIVE MANUFACTURING & 3D PRINTING: TECNOLOGIES A L’ABAST DE LES
PIMES INDUSTRIALS
Modalitat: Formació
Data: 05.11.2014
Hora: De 9.00 a 13.00 h
Lloc: Centre d'Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del
Vallès (Cerdanyola del Vallès)
Destinataris: empreses de caire industrial o desenvolupadors de productes i
dissenyadors interessats en aquest tipus de producció.
La fabricació additiva / Impressió 3D està canviant la naturalesa del procés productiu
donant una sèrie de millores sense precedents als creatius i a les empreses
innovadores, aportant canvi de paradigmes, i nous models de negoci. Avui dia les pimes ja
es poden permetre incorporar tecnologia d’impressió 3D, això els permet arribar abans al
mercat, fabricar peces personalitzades o sèries curtes de producte. A nivell mundial i de
forma ultraràpida, les tecnologies AM estan assolint nivells de qualitat molt elevats.
Inscripció online
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ASPECTES CLAUS PER A LA IMPLANTACIÓ A L'EXTERIOR
Modalitat: Sessió informativa
Data: 25.11.2014
Hora: De 16.00 a 18.00 h
Lloc: Centre d'Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès (Cerdanyola del Vallès)
La internacionalització de l'empresa és un fet ineludible a dia d'avui, i el procés no se subscriu només a
l'exportació sinó que, freqüentment, la necessitat d'una aproximació i coneixement local, moltes vegades en
mercats llunyans, han portat a la implantació exterior a coexistir amb l'exportació, i en molts casos a ser
l'única alternativa raonable.
Inscripció online

MISSIONS COMERCIALS
ACC1Ó
MISSIÓ D’INNOVACIÓ A LA CHINAHI-TECH FAIR
Durada: Del 16.11.2014 al 21.11.2014
Termini d’inscripció: 17.10.2014
Cost per a l’empresa: 600€ + IVA
Contacte: Victoria Sáenz | vsaenz@gencat.cat
Destinataris: empreses del sector de les TIC, les smart cities, les energies renovables
o centres tecnològics.
ACCIÓ organitza una missió d’innovació a la fira China Hi-Tech Fair que se celebrarà a la
ciutat de Shenzhen perquè les empreses participants puguin donar-se a conèixer en un
entorn internacional i en un país àvid de conèixer empreses i tecnologies estrangeres.
La China Hi-Tech Fair és la fira més important del sector a la Xina, la que té més
influència a nivell científic i tecnològic en aquest país i és, per tant una de les més
importants del continent asiàtic.
2a Convocatòria

Participació

FIRES I CONGRESSOS INTERNACIONALS
CPM I 2015 - COLLECTION-PREMIÈRE MOSCOW
Data: del 25.02.2015 al 27.02.2014
Inscripció: fins al 11.05.2014
Contacte: José Antonio Fernández | Jose.A.Fernandez@icex.es | Tel 91 349 18
17
Lloc: Recinte firal Krasnaya Presnya Expocentre. Moscou. Rússia.
Durant l’última edició, la CPM Collection Première Moscow, la major fira de la
moda de l’Europa Oriental, se celebra a Moscou dos cops a l’any. Durant aquesta
edició, s’esperen més de 18.500 visitants de més de 38 països, majoritàriament
propietaris de punts de venda, executius, compradors i distribuïdors del sector.
Aquest esdeveniment concentra marques del sector que inclouen segments com ara
Kids Body&Beach, Fashion&Denim, Premium and Styles i ofereix les últimes
tendències de moda durant 45 esdeveniments de passarel·la.
Convocatòria
Formulari d’inscripció
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BAU 2015
Data: del 19.01.2015 al 24.01.2015
Inscripció: fins al 02.11.2014
Contacte: Silvia Soto Jiménez | informacion@icex.es | Tel 900 34 90 00
Lloc: Messe München GmbH | Messegelände. 81823 Munich. Alemanya.
BAU 2015 és un dels principals esdeveniments del sector de l’Arquitectura, de
Materials i de Sistemes a nivell mundial. Amb una orientació molt definida al món
dels negocis del sector és una plataforma fonamental per a fer contactes i trobar
informació relativa a la construcció, disseny i gestió amb solucions innovadores i
nous desenvolupaments per a la construcció residencial, comercial i d’interiors.
Inscripció online

ARTICLES I INFORMES D’INTERÈS
Logística i comerç electrònic – ICEX – E-MARKET SERVICES
La Logística en el Ecommerce I: Guía Rápida para la Planificación del Proceso Logístico
Versió pdf
La logística en el eCommerce II: Preguntas y respuestas sobre logística internacional
Versió pdf
La logística en el eCommerce III: Guía para seleccionar un proveedor logístico
Versió pdf
Projectes Europeus – Horitzó 2020
Nova Guia del Participante – Horizonte 2020.

Versió pdf

Vídeos:
Comerç electrònic – Red.es
Presentación III programa de asesoramiento en comercio electrónico
ES Horizonte 2020
El Instrumento Pyme en Horizonte 2020

