
 

 
 

 

 

 

 

Vols aprendre pas a pas com desenvolupar el teu Model de 

Negoci i el Pla d'Internacionalització?  En el Programa I-Pime 

Tallers Estratègics per a la internacionalització t’ho expliquem. 

Posem en marxa un nou programa I-Pime amb el que us ajudem a dissenyar el 

vostre projecte d’internacionalització, millorar el posicionament de la vostra 

empresa i augmentar vendes. 

El   programa  es  desenvolupa  mitjançant  quatre tallers  on  es  treballa  un 

enfocament  estratègic  del  vostre  negoci   i tres sessions  opcionals  amb 

assessorament personalitzat. 

Els tallers es treballen amb un grup màxim de quatre empreses, permetent un 

treball individual amb cada empresa  al mateix temps que es  comparteixen  

idees i iniciatives entre el grup. 

 

BENEFICIS 

Abans de sortir fora, tens clar quin és el teu model de Negoci? Al 

Programa I-Pime Tallers Estratègics per a la Internacionalització t’ho 

expliquem. 

La participació en el Programa us aporta els següents beneficis: 

 El disseny d’una proposta de valor més trencadora i competitiva per al 
vostre  negoci. 
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 La identificació dels mercats internacionals convenients  per a l’empresa 
i per a els productes/serveis que fabriquin/ofereixin. 

 La identificació  i resolució  dels aspectes de comerç exterior que afecten 
a l’activitat de venda a l’ exterior 

 El desenvolupament  d’un pla de negocis internacional per a la teva 
empresa. 

T’INTERESSA 

 Si la teva empresa vol vendre als mercats exteriors o està en una fase 
incipient del seu procés exportador. 

 Si es necessita assegurar  les bases d’una estratègia 
d’internacionalització sòlida. 

 Si esteu exportant sense un full de ruta clar que us permeti avançar i 
consolidar la vostra presència als mercats exteriors. 

DATES I DURADA 

La durada del programa és de 14 setmanes (28 hores). Les dates concretes 

dels tallers i sessions d’assessorament es fixaran segons disponibilitat dels 

participants. 

El cost de participació en aquest programa pot ser bonificable fins un 33%. 

 

 

 

Per més informació: 

 Sra. Asun Cirera, assessora de comerç exterior de Cecot 

Comercexterior@cecot.org / Tel. 937361100 

 
 


