butlletí-e
NOTÍCIES PER A EMPRESES

Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Promoció Econòmica
promocioeconomica@santjust.cat / 93 480 48 00

30/06/14 santjust.cat
NOTÍCIES
PROMOCIÓ ECONÒMICA
SANT JUST ES FORMA: CURSOS D’ESTIU PER A TREBALLADORS,
AUTÒNOMS I PERSONES ATURADES
El Servei de Promoció Econòmica ofereix durant aquest mes de juliol cursos per a
empreses, comerços, autònoms i persones en situació d’atur a través del
programa “Sant Just Es Forma”, dissenyat i impartit per l’empresa de formació
Corp. Albalate, per oferir un pla de formació contínua i ampliar la capacitació i les
competències de les persones que treballen o busquen feina en el municipi.
Sant Just Es Forma es posa en marxa amb una prova pilot amb els següents cursos:
FINANCES PER A NO FINANCERS: Programa bàsic per a entendre les
finances de l'empresa des del punt de vista de la Direcció. Criteris per a
analitzar adequadament els estats comptables i prendre decisions
directives.
Equipament Les Escoles, 8 i 10 de juliol de 2014 de 16 a 20 h
GESTIÓ D'EQUIPS: El tracte amb les persones és el que dóna més bons
resultats, ja que es poden aconseguir infinitat de coses a les quals pel fet
d’estar sol no es podria arribar. Però d’altra banda les persones som
complicades individualment i més quan estem amb grup.
Equipament Les Escoles, 15 i 17 de juliol de 2014 de 16 a 20 h
TÈCNIQUES DE VENDES: Dintre del procés de la venda, hem de saber
entendre’l com un fet global des del primer contacte amb el client,
presentació de propostes, la venda en si i el seu tancament.
Equipament Les Escoles, 16 de juliol de de 2014 de 9 a 15 h
A partir del mes de setembre, s’ampliarà l’oferta de cursos 100% bonificats en el cas dels treballadors a través de la Fundació
Tripartita i que, per tant, no tenen cost per a l’empresa. En el cas de persones en règim d’autònoms i persones en situació d’atur,
tots els cursos d’estiu gaudiran d’un descompte del 50%. Per a més informació i inscripcions podeu contactar amb:
santjustesforma@corpalbalate.com, promocioeconomica@santjust.cat o trucant al telèfon 93 480 48 00.

CURSOS
ACC1Ó
CURS D'INICIACIÓ A LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL TERCER SECTOR SOCIAL I
L'ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA
Dates: 17.07.2014 i 24.07.2014
Horari: de 9 a 14 h
Contacte: Robert Bach | rbach@gencat.cat | 93 552 40 86
Lloc: ACCIÓ. Passeig de Gràcia, 129. 08008 Barcelona
Destinataris: Entitats del Tercer Sector Social o de l'Economia Social i Cooperativa de Catalunya
amb activitats empresarials per aconseguir objectius socials.
El passat 13 de maig, ACCIÓ va presentar l'”Estratègia per a la Internacionalització del Tercer Social i l'Economia Social i
Cooperativa” amb un seguit de serveis i instruments associats, entre d'altres instruments de formació per a la iniciació a la
internacionalització de les entitats del col·lectiu.
Seguint amb aquest programa, ACCIÓ organitza aquest curs amb l’objectiu de dotar els participants del coneixement sobre els
aspectes bàsics que cal considerar per iniciar un procés d'internacionalització.
Inscripció online

CECO – CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS I COMERCIALES
CURSO ONLINE EN GESTION OPERATIVA INTERNACIONAL DE LA EMPRESA 10ª
Modalitat online
Dates del curs: Del 15.09.2014 al 30.10.2014 (96 hores)
El CECO - Centro de Estudios Económicos y Comerciales organitza aquest curs amb l’objectiu
d’ajudar les empreses en el procés de la internacionalització i per potenciar la seva capacitat
exportadora i inversora en un entorn de major integració de les empreses espanyoles en la
economia global. L’ICEX España Exportación e Inversiones i CECO posen en marxa una nova edició d’aquest programa.
Programa

Informació i inscripció online
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MBA ON-LINE EN COMERCIO INTERNACIONAL - SÉPTIMA EDICIÓN
Modalitat: online
Inici: 23.09.2014
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 d’accedir als mercats internacionals. La perspectiva multidisciplinar del màster On-line està totalment
orientat a l’entorn internacional.
Full informatiu

PROGRAMES
CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
DIAGNÒSTIC D'INTERNACIONALITZACIÓ
Més informació i contacte: ajutsinternacionals@cambrabcn.org
Destinataris: Empreses interessades a conèixer la seva capacitat d’internacionalització.
La Cambra convida totes les empreses a iniciar-se en el camí de la internacionalització de
forma activa. Per aquest motiu ofereix un servei de diagnòstic que dóna una visió objectiva
de l’empresa i de les necessitats en l'àmbit internacional, a més de presentar
recomanacions i propostes més adients en cada cas.
Informació programa

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 que vulguin fer un 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-hi. 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 d’aquesta.
Informació programa

Inscripció online

NUCLIS D'INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 2014
Termini de sol·licitud: fins al 10.07.2014 (Projectes Locals) | fins al 17.07.2014 (Projectes Transnacionals)
Destinataris: empreses amb projectes d'R+D d’alt impacte amb tecnologies diferencials i amb un gran potencial internacional
ACCIÓ ha obert la convocatòria de Nuclis d'innovació Tecnològica per a empreses, un programa d'ajuts per a projectes d'R+D, que
incentiva els projectes amb gran potencial internacional i capacita les empreses per accedir a convocatòries internacionals d'R+D,
en especial al programa Horizon 2020 de la UE. Hi ha dues modalitats de convocatòries segons el tipus de projecte:
 Nuclis d'Innovació Tecnològica Locals: per a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental (dut a terme de
forma individual o en col·laboració). Més informació sobre els Nuclis Locals. Aportació d'ACCIÓ.
 Nuclis d'innovació Tecnològica Transnacionals: ajuts de suport a actuacions d'R+D cooperatives entre empreses de Catalunya i
empreses d'altres països, en el marc dels programes ERA-net i dels programes bilaterals internacionals signats entre ACCIÓ i
tercers països. Més informació sobre els Nuclis Transnacionals
Informació programa

Inscripció online

ESDEVENIMENTS
ACC1Ó
LA CATALUNYA INDUSTRIAL: UN OBJECTIU COMPARTIT
Modalitat: Acte institucional
Data: 04.07.2014
Horari: de 13 a 14h
Contacte: Manel Clavijo | manel.clavijo@gencat.cat
Lloc: Auditori Fòrum. Plaça Leonardo da Vinci, s/n. 08019 Barcelona
El Govern de la Generalitat està impulsant una nova política que situa el sector industrial català
com a eix vertebrador del futur econòmic del país. Aquest programa es basa en les aportacions del teixit industrial i empresarial,
gràcies al qual s’han identificat set sectors prioritaris d'innovació, exportació i creació de llocs de treball.
Inscripció online

butlletí-e
NOTÍCIES PER A EMPRESES

Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Promoció Econòmica
promocioeconomica@santjust.cat / 93 480 48 00

30/06/14 santjust.cat
OBJETIVO FDA: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS EN LOS EEUU
Modalitat: Seminari presencial
Data: 07.07.2014
Horari: de 10.30 a 12.30 h
Contacte: Ma. Dolors Nuñez | dnunez@gencat.cat
Lloc: ACCIÓ. Passeig de Gràcia, 129. 08008 Barcelona
ACCIÓ presenta una sessió per explicar la normativa i regulació de les tecnologies mèdiques i sanitàries en el mercat dels Estats
Units. Els objectius són proveir una visió regulatòria general dels productes sanitaris als Estats Units, posant l'èmfasi en el paper
que juga la FDA (Food and Drug Administration) així com proporcionar una visió de la natura i de l'estat de les propostes actuals
dels canvis. Igualment, la sessió pretén donar a conèixer les característiques per entrar al mercat americà de la salut.
Inscripció online

I JORNADA E-COMMERCE AL SECTOR HÀBITAT
Modalitat: Jornada sectorial
Data: 08.07.2014
Horari: de 9 a 18h
Contacte: Toni Zaragoza | antoni.zaragoza@cenfim.org |648 743 312
Lloc: ACCIÓ. Passeig de Gràcia, 129. 08008 Barcelona
Aquesta jornada especialitzada en e-commerce per a empreses del sector hàbitat té com a objectiu sensibilitzar sobre les
oportunitats de negoci que presenta el canal online en aquest àmbit. Per a això, ponents experts presentaran una visió molt
enfocada i específica per al sector hàbitat tractant els aspectes més importants a tenir en compte a l'hora de posar en marxa un
projecte d’ e-commerce en aquest sector.
A més a més, al finalitzar les ponències, es configurarà un espai de networking a mode de speed meeting en què mitjançant
curtes reunions dirigides, es tractaran diferents temes d'interès sobre la temàtica de la jornada.
Programa

Inscripció online

IP IN EU-FUNDED PROJECTS / HORIZON 2020
Modalitat: Seminari online (webinar)
Data: 08.07.2014
Horari: de 10.30 a 11.45 h
Contacte: training@iprhelpdesk.eu
Lloc: www.iprhelpdesk.eu
ACCIÓ i European IPR Helpdesk organitzen una sessió online per a empreses que volen conèixer més sobre la normativa bàsica
que regeix la propietat intel·lectual en els programes d’ R+D de finançament europeu (FP7/Horizon 2020) o que volen saber més
sobre els inconvenients i reptes més habituals relatius a la propietat intel·lectual en projectes de recerca col·laboratius.
Programa

Inscripció online

CATALUNYA EMPRÈN
I CONGRÉS CATALUNYA EMPRÈN - FÒRUM D'INVERSIÓ
Data: 16.07.2014
Horari: de 8 a 15 h
Contacte: forum.accio@gencat.cat
Lloc: Palau de Congressos de Catalunya. Avinguda Diagonal, 661-671. 08028 Barcelona
El Fòrum d'Inversió, que ACCIÓ organitza des de fa gairebé 20 anys, creix i es converteix en el I
Congrés Catalunya Emprèn, la trobada de referència per a emprenedors, inversors i empreses
amb nous projectes. El congrés serà l'escenari de conferències, sessions de networking,
experiències en corporate venturing i presentació de projectes amb més potencial de negoci.
Durant la primera part, tindrà lloc la sessió Corporate Venturing per impulsar l’open innovation a
través de la participació en projectes empresarials d’emprenedors, start-ups, EBTs o pimes. El congrés compta amb un espai de
trobades ràpides entre inversors i emprenedors que es pot planificar a través de la plataforma d'inscripció.
Inscripció online

CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
JORNADA SOBRE FINANCIACIÓN EUROPEA: SME INSTRUMENT
Dates: del 09.06.2014
Horari: de 9 a 12 h
Lloc: Cambra de Comerç de Barcelona. Av. Diagonal, 452. 08006 Barcelona
Més informació i contacte: 902 448 448
Destinataris: Directius i gestors d’I+D de pimes
Una sessió per a donar a conèixer les oportunitats de finançament que ofereix l’Horizó
2020 a les pimes d’una manera entenedora. S’explica com s’han de orientar i presentar les
idees, productes i serveis de desenvolupament així com el SME instrument, el procediment i la importància del pla de negoci.
Inscripció online
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ICEX
COMERCIO ELECTRÓNICO EN REINO UNIDO: PREVISIONES Y TENDENCIAS
Modalitat: Seminari virtual
Lloc: Aula virtual – App mòbil Aula ICEX. Accés amb registre d’usuari
El comerç electrònic té en l’actualitat un impacte decisiu en una economia britànica altament
digitalitzada, on el 70% de la població ja compra habitualment online nombrosos productes i
serveis. Durant aquest seminari s’oferirà una visió panoràmica de la magnitud online i de les
principals tendències que s’estan observant.
Accés al seminari

MISSIONS COMERCIALS
CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
VIATGE D'ACCIÓ COMERCIAL A QATAR, ARÀBIA SAUDITA I KUWAIT
Durada: Del 17.11.2014 al 02.12.2014
Termini d’inscripció: 28.07.2014
Cost per a l’empresa: 550 euros + IVA | Agenda de contactes: Qatar 800 euros (+ IVA) Aràbia Saudita, 900 euros (+ IVA) - Kuwait 550 eur (+IVA)
Contacte: Josep Maria Gomes | jmgomes@cambrabcn.org
Destinataris: Qualsevol empresa, previ filtre de les oportunitats al país de destinació
La Cambra organitza aquesta missió d’empreses catalanes a l’Orient Mitjà 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 aquests
països i la identificació de proveïdors i prescriptors.
Inscripció online

ICEX
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.

