
 

 

 
 

  

Programa Empresa Exporta 
Si has decidit començar a exportar, aquest és el programa que t’ajudarà a 
fer-ho. Amb l’ajut d’ACCIÓ, la nostra entitat ofereix a les empreses un 
programa que t’acompanyarà en les teves primeres passes a l’exterior. 
El programa s’adreça a empreses sense experiència internacional i aquestes 
són les seves principals característiques: 

• El programa està finançat i garantit per la Generalitat de Catalunya, a 
través d’ACCIÓ, i es dur a terme directament a través d’entitats 
col·laboradores.  

• El programa ofereix un servei d’assessorament individualitzat a l’empresa 
perquè pugui disposar del seu Pla de Promoció Internacional adaptat als 
seus recursos i necessitats i que serà elaborat de forma conjunta.  

• El Pla de Promoció Internacional permetrà elaborar un pla tal que les 
empreses puguin esbrinar a quins països del món hi ha clients que estan 
interessats en comprar-nos-els i mitjançant quin canal podem arribar a 
contactar-los. Un pla operatiu que defineix les accions específiques a 
posar en marxa per començar a exportar a destinacions concretes.  

• El programa el durà a  terme un consultor expert en exportació extern a 
l’empresa, que dedicarà un total de 20 hores al projecte, amb estreta 
col·laboració de l’equip directiu de l’empresa.  

• Tot i que el valor del servei és de 1.300 euros, el cost total del programa 
per l’empresa és de 600 euros, la resta queda coberta per  ACCIÓ:  



 

 

 

 

 

Aquests són els requisits per poder participar al programa Empresa 
Exporta: 

• Que l’empresa ja estigui legalment constituïda. 

• Que no exporti més d’un 15% de la seva facturació.  

• Que tingui menys de 50 treballadors.   

Les places per accedir a aquest programa són molt limitades, i s’atendran 
per ordre d’inscripció, pel que en cas d’estar interessats caldrà que ens 
ho indiqueu el més aviat possible. 

   

 

 

Per a més informació i inscripcions restem a la vostra disposició: 

http://www.plametall.cat/inscripcioiniciacio.asp   

 

Josep M. Campanera  jmcampa@plametall.cat 

Encarna Rubio  encarna.rubio@plametall.cat  

Telèfon 93 745 78 10 
 
  
 


