
 

 

 
 

 

  

 
Programa d'Iniciació a l'Exportació       
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. 

L’empresa ha de comptar amb un Pla de Promoció Internacional. Aquest Pla 
pot haver estat elaborat durant la seva participació en els programes 
d’ACCIÓ: Nex-Pipe, Iniciació a l’Exportació, Empresa Exporta, o també es 
pot validar el Pla que hagi estat elaborat per a la pròpia empresa. 

El programa es duu a terme per assessors experts en internacionalització 
i màrqueting digital i tècnics de comerç exteriors, tots ells externs a 
l'empresa i amb l'estreta col·laboració de l'equip directiu de l'empresa. 

Objectiu 
Ajudar l’empresa a iniciar la seva internacionalització implementant el pla de 
promoció internacional del que ja disposa a l’inici del programa i al mateix 
temps, donar suport a l’empresa per tal que tingui una presència a internet 
orientada als seus públics i mercats objectiu internacionals. 
 
Beneficiaris 
Empreses amb ànim de lucre i establiment operatiu a Catalunya, que en 
l’exercici anterior no hagin exportat o bé hagin exportat un màxim del 15% del 
seu volum de facturació i que tinguin un màxim de 50 treballadors. 
 
 
Característiques 
Aquest programa permet obtenir el suport d’un assessor en comerç 
internacional i un altre en màrqueting digital, a part d’un tècnic especialitzat en 
comerç internacional. Per tant, s’ofereix a l’empresa una estructura que 
equival a un departament d’exportació. 



 

 

 
 
Aquests dos assessors i el tècnic treballaran perquè l’empresa posi en marxa el 
seu pla de promoció internacional. 
 
L’assessor en internacionalització i l’assessor en màrqueting digital hauran 
d’estar acreditats per ACCIÓ mitjançant un procés públic transparent i que 
fomenti la lliure concurrència i la igualtat d’oportunitats. Els assessors acreditats 
podran ser consultats a la pàgina web d’ACCIÓ. 
 
També el tècnic haurà d’estar acreditat per ACCIÓ. Els tècnics acreditats 
podran ser consultats a la pàgina web d’ACCIÓ Tots aquests professionals 
hauran de ser escollits per l’empresa beneficiària.  
 
Metodologia 
L’assessor en comerç internacional haurà d’ajudar l’empresa a implementar 
el pla de promoció internacional validat per ACCIÓ a l’entrar al programa i 
donar resposta als dubtes que vagin sorgint durant aquest període de temps. 
La dedicació serà de 25 hores durant la durada del programa. 
 
L’assessor de màrqueting digital haurà de consensuar amb l’empresa un pla 
d’accions en màrqueting digital alineat amb el seu pla de promoció 
internacional. La dedicació serà de 25 hores durant la durada del programa. 
 
El tècnic de comerç internacional es responsabilitzarà, a temps parcial, de 
les tasques derivades dels processos d’assessorament iniciats al programa i 
dels corresponents plans de treball. La dedicació serà de 400 hores, repartides 
durant el període de temps del programa. 
Intensitat del ajut 
 
El cost per part de l’empresa serà de 650 euros + iva al mes durant 8 mesos. 
 
ACCIÓ es farà càrrec de la diferència entre les despeses d’assessorament 
descrites en aquest programa, que tenen un cost de 8.050 €, i l’import de 
5.200€ que haurà de pagar el beneficiari a l’entitat col•laboradora per participar 
en el programa. 
 
Tenint en compte que hi ha molt poques places disponibles, que 
s’adjudicaran per ordre d’inscripció, caldrà que en cas d’estar interessat en 
participar-hi o ampliar la informació, 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 
 
 
 
 

 



 

 

 


