
 

 

 

 

 

 

          

 

EL SEU DELEGAT 

 A  

ITÀLIA 
 

 

EL MERCAT ITALIÀ 

Per què ITÀLIA? 

És una primera potència mundial, fundadora de l’UE, i present en OTAN, ONU, 
OCDE, OSCE, G-8, COE. És la 9ena economia mundial exportadora i malgrat comptar 
amb una balança comercial amb superàvit importa moltíssims productes, sobre tot de 
Europa, Xina i USA. 

Dividida entre un Sud que encara es manté molt agrícola i poc desenvolupat i un Nord 
fortament industrialitzat ofereix al món la seva potent indústria, diversificada i molt 
tecnificada. La indústria italiana representa el 30% de la seva activitat davant del 66% del 
sector serveis i el 4% del sector primari. 

Malgrat patir llargues crisis és un país que gaudeix d’una forta estabilitat i té una 

economia competitiva, integrada i diversificada.  

És un país amb gran dinamisme empresarial i amb fort caràcter que cal conèixer. 
L’Italian Style marca la forma d’entendre la vida, de relacionar-se i de fer negocis.  

Cal comptar amb aquest fet diferencial i comptar amb un bon assessorament preventiu per a 
evitar situacions indesitjables i de risc. 

Bona situació de l’economia i de les seves dades macroeconòmiques1. 

 

                                                             
1 Informe COFACE. www.coface.es 



 

 

 

Un ampli catàleg de serveis per obrir el mercat Italià 

Per a facilitar la introducció de les empreses catalanes en aquest mercat, el Departament de 

Promoció Internacional presenta diversos programes a mida amb unes condicions 

excepcionals. 

 ESPORTIAMO: programa d’externalització o outsourcing del departament d’exportació d’una 

durada mínima de 12 mesos durant els quals Barcelona Export farà la cerca, prospecció i 

contacte dels partners més interessants (agents comercials, distribuïdors i clients finals), 

afavorint l’intercanvi de pressupostos i comandes, en el cas d’aquests últims. 

 CONTATTI ITALIANI: programa curts de 3-4 mesos per al desenvolupament d’una agenda 

comercial negociada amb els contactes més interessats en negociar amb l’empresa per a la 

comercialització dels seus productes al país de destí. 

 SIGNATURA DE CONTRACTES: acompanyament, assessorament i negociació dels contractes de 

representació amb cadascun dels agents amb qui s’hagi pogut tancar tracte comercial. 

 LA MIA GIURISTA: assessorament personalitzat per a PIMES en temes jurídics de l’àmbit 

del dret Italià,  per tal de reduir riscos. L’assessorament comprèn: assessorament sobre 

formes jurídiques, informació legal sobre les empreses amb les que es vol 

comercialitzar, conflictes i arbitratges, litigis, etc. 

 

COM PODEN AJUDAR AQUESTS PROGRAMES A LA SEVA EMPRESA?  

Els programes permeten la diversificació dels serveis per tal de poder atendre les necessitats 

concretes de cada empresa. Els objectius són els que interessen específicament a cada 

empresa participant, ja sigui: 

 Venda,  

 Selecció i proposta de distribuïdors i/o representants,  

 Homologacions,  

 Informacions del mercat i de la competència,  

 Realització de mailings, preparació de visites ,  

 Participació en fires,  

 Implantacions en el país, etc...  

amb l’objectiu de posicionar les empreses en el mercat. 

 



 

 

 

 

A tall d’exemple resumim breument les fases que componen qualsevol prospecció comercial a 

Itàlia: 

FASE I: 

a) Estudi de Mercat i Sector - Prospecció 

Accions incloses: 

 Estudi informació promocional enviada per client 
 Anàlisi dades de l'empresa, producte, ... 
 Definició del perfil o marc de treball (què esperem trobar) 
 Detecció i anàlisi competència 
 Anàlisi comparatiu 

 Detecció de la localització de distribuïdors / importadors / agents possibles 

Objectiu: 

 Posicionament producte / servei client respecte al de la competència 
 Conèixer punts forts / febles producte 
 Coneixement i contacte amb potencials clients 
 Conèixer el millor canal de penetració, el més adequat 

 
b) Enviament d'informe amb la prospecció obtinguda 

Accions incloses: 

 Revisió del client 
 Comentaris del client i si és possible filtrat o selecció segons grau d'interès. 

Objectiu: 

 Obtenir vistiplau client 
 Conèixer millor l'interès de l'empresa en els potencials. 

c) Llistat i atac final 

Objectiu:  

 Determinar els potencials a contactar. 
 
FASE II 

a) Contacte amb potencials. 

Accions incloses: 

 Presentació de l'empresa als potencials. 
 Esbrinar la / les persona / es amb decisió i càrrec. 
 Enviament de la informació promocional del client. 

 Dilucidar dubtes possibles als potencials sobre el client. 



 

 

 

 

Seguiment: 

 Corroborar que les persones de contacte són les adequades. 
 Verificació de que han rebut les informacions. 
 Trobar altres contactes adequats en cas necessari. 

 Trucades i comunicats de seguiment. 

Objectiu: 

 Donar a conèixer als potencials l'existència de l'empresa client i mostrar la 
seva oferta així com els interessos en el mercat italià. 

 

b) Possible preparació agenda de visites / Lliurament possible agenda 

d'entrevistes (i viatge) o fires internacionals. 

Accions incloses: 

 Estudiar disponibilitat de l'empresa client i dels potencials. 
 Establiment de dates viables del possible viatge. 

 Organització de les visites en una agenda. 

Objectiu: 

 Tancament de possibles acords. 
 

FASE III 

a) Seguiment 

Accions a realitzar: 

 Seguiment a les entrevistes, 
 Sol·licitud cotitzacions, enviament ofertes, seguiment de les ofertes enviades. 
 Intermediació entre empresa client i potencials. 
 Assessorament legal, i qualsevol altre tipus de gestió per a la consecució de 

la comanda o tancament d'acord. 
 Gestions diverses per a la consecució de la comanda o tancament d'acord, 

assessorament. 
 

SOL.LICITABLE EN QUALSEVOL MOMENT: 

 Consultes jurídiques 

 Redacció de contractes segons legislació italiana 
 Peticions de consultes personalitzades 
 Gestió de litigis 
 Aclariment de dubtes legals 
 Suport a la implementació en el país mitjançant la creació de filials, sucursals, 

etc. 
 

 

 



 

 

 

 

 

Tots els programes estan orientats a  incrementar les vendes i de la forma més còmoda i 

segura possible ja que hi ha una comunicació directa amb el seu consultor, informació 

directa i de primera mà que l’ajudaran a vendre més ràpidament, tenint personal permanent en 

el mercat que vetllarà dia a dia pels interessos de la seva empresa i dels seus futurs clients,  

evitar les barreres d’idiomes, cultura, costums de treball, pròpies de cada mercat, recolzament 

logístic per les seves accions en el mercat, etc...  

COST DE PARTICIPACIÓ 

 

El cost de participació per empresa varia en funció de cadascun dels programes.  

 

 ESPORTIAMO: quota mensual de 900€ + IVA durant 12 mesos 

 CONTATTI ITALIANI: cost de 2.700€ + IVA per a la confecció d’una agenda comercial. 

 SIGNATURA DE CONTRACTES: cost de 450€. 

 LA MIA GIURISTA: 90€/h + IVA  o pressupost per a peticions personalitzades 

 

Les empreses una vegada interessades en qualsevol d’aquests programes hauran d’emplenar 

formulari d’inscripció i abonar a l’entitat 395 € + IVA. (475€ + IVA per no socis), en concepte de 

quota d’inscricpció. 

 

INSCRIPCIÓ ALS SERVEIS OFERTS PER ITÀLIA 
 

Per a formalitzar la inscripció caldrà emplenar el formulari d’inscripció:  

         http://www.plametall.cat/inscripciodelegat.asp?id=1313 
 

Tel. 93 745 78 10 – Fax 93 726 09 95 – Correu electrònic: encarna.rubio@plametall.cat 

 

L’Entitat Organitzadora es reserva el dret d’anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades 

a la circular informativa. Restem a la vostra disposició per a qualsevol informació complementària. 

 

http://www.plametall.cat/inscripciodelegat.asp?id=1313
http://www.plametall.cat/inscripciodelegat.asp?id=1313
mailto:encarna.rubio@plametall.cat

