Jornada Oportunitats de Negoci a
ALEMANYA
Per a la cadena de valor de la fabricació de
maquinaria i equips, components i sistemes i
subcontractació industrial.

Per què Alemanya ?


Alemanya és el primer país europeu per nombre d'habitants i PIB i el
segon exportador mundial. A part d'això la proximitat geogràfica i la
condició de soci en la Unió Europea fan d'Alemanya un país amb una
importància per a Espanya que no cal posar de manifest.



Els empresaris i inversors troben a Alemanya un marc jurídic
d'excel·lència per garantir seguretat i transparència. Els avantatges són
mundialment reconeguts. El sistema jurídic alemany és model per a
molts altres països.



Segons estudis internacionals Alemanya és capdavanter en logística i
infraestructura, i ofereix interessants oportunitats per a les empreses
catalanes.

Conscients d’aquesta realitat, estem promocionant actualment un Grup
d’Exportació en Destí a Alemanya, acció enfocada al desenvolupament de
negoci en aquest país per part de les empreses del sector del metall. Per
aquest motiu, realitzarem una Jornada informativa on, a més d’aportar
informació important sobre el mercat, aprofitarem per a ampliar-vos tots els
detalls relacionats amb aquesta iniciativa de promoció internacional.
Per a les empreses que puguin estar interessades en el mercat d’Alemanya
hem preparat aquesta jornada amb el següent programa:
10:00h
Plametall

Benvinguda. Sr. Josep M. Campanera. Director Promoció

a

10:15h
Presentació: Sr. Marcus Hagemeister en videoconferència des
d’Alemanya. Gerent VSI Consulting.
11:15h
11:30h
11:40h

Presentació d’un cas pràctic.
Col·loqui entre els assistents.
Accions de promoció en el mercat d’ Alemanya:


Grup d’Exportació en Destí ( PIA), amb l’ajut d’ACCIÓ

12:00h Cloenda de l’acte.

Les places són limitades a la capacitat de la sala i s’assignaran per ordre
d'inscripció. L’Entitat Organitzadora es reserva el dret d’anul·lar aquesta acció o
modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1266
INSCRIPCIÓ JORNADA
Assistència gratuïta!
Dia:

Dimecres, 17 de juny de 2015

Hora:

De 10:00 a 12:00 h

Lloc:

CECOT
C. Sant Pau, 6
Terrassa
Més informació: tel. 93 745 78 10
encarna.rubio@plametall.cat

