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DELEGAT AL  

REGNE UNIT 
 

  

   

EL MERCAT DEL REGNE UNIT 
 
Per què el REGNE UNIT? 

 

És un gran país de superfície 243.820 Km2 que té una població de 64.5 milions d’habitants. És 

la tercera economia europea només per darrere d'Alemanya i França i la sisena  economia 

mundial en termes de PIB. Això es deu, en gran part, al fet que Londres és la capital financera 

més important del món juntament amb Nova York, on tenen la seva seu més de 100 de les 500 

companyies de major envergadura d'Europa. 

Tenint en compte l'origen del PIB, la britànica és una economia sustentada fonamentalment 

sobre el sector serveis, que aporta més de les 3/4 parts del mateix. Londres, com a plaça 

financera, compta amb el mercat de productes financers i d'assegurances més desenvolupat 

del món. La seva indústria es recolza en les següents activitats: màquines-eina, equipaments 

elèctrics, equipaments d'automatització, equipaments de ferrocarril, construcció naval, 

aeronaus, vehicles de motor i parts, electrònics i equipaments de comunicacions, metalls, 

substàncies químiques, carbó, petroli, paper i productes de paper, processament d'aliments, 

tèxtil, roba, altres béns de consum. 

La nostra és la novena posició tant pel que fa al rànquing dels seus clients com al dels seus 

proveïdors. El Regne Unit importa més que el que arriba a exportar i aquesta dependència de 

l’exterior cal ser aprofitada al màxim. Els productes més importats són: màquines i aparells 

mecànics, combustibles i olis minerals, vehicles automòbils, pedres i metalls preciosos per a 

joieria, productes farmacèutics, màquines i aparells elèctrics, aparells òptics i de mesura, 

aeronaus i matèries plàstiques, entre d’altres.  

El Regne Unit gaudeix d’una bona situació de l’economia i de les seves dades 
macroeconòmiques. 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

Un ampli catàleg de serveis per obrir el mercat anglès 

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. 

  LET’S EXPORT: 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, 

afavorint l’intercanvi de pressupostos i comandes, en el cas de clients finals i 

distribuïdors. 

  CONTACT LIST: programa curts de 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. 

  CONTRACTING: acompanyament, assessorament i negociació dels 

contractes de representació amb cadascun dels agents amb qui s’hagi pogut 

tancar tracte comercial. 

  MY LAWYER: assessorament personalitzat per a PIMES en temes jurídics 

de l’àmbit del dret anglès,  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...  

 

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

comercial a UK: 

FASE I: 

     a) Estudi de Mercat i Sector – Prospecció: 

  Estudi informació promocional enviada per client 

  Anàlisi dades de l'empresa, producte, ... 

  Definició del perfil o marc de treball (què esperem trobar) 

  Detecció de la localització de distribuïdors / importadors / agents possibles 

      Objectiu: 

  Posicionament producte / servei client respecte al de la competència 

  Conèixer punts forts / febles producte 

  Conèixer el millor canal de penetració, el més adequat 

     b) Enviament d'informe amb la prospecció obtinguda: 

  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: 

  Presentació de l'empresa als potencials. 

  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. 

  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. 

 

 

 



 

 
 

 

b) Possible preparació agenda de visites / Lliurament possible agenda d'entrevistes (i viatge) o 

fires   internacionals: 

  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: 

  Seguiment a les entrevistes, 

  Sol·licitud cotitzacions, enviament ofertes, seguiment de les ofertes enviades, ... 

  Intermediació entre empresa client i potencials. 

  Assessorament legal, ... qualsevol altre tipus de gestió varia per a la consecució de la 

comanda o tancament d'acord. 

 

FASE INDEPENDENT SOL.LICITABLE EN QUALSEVOL MOMENT 

 

  Consultes jurídiques 

  Redacció de contractes segons legislació italiana 

  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, tenir personal permanent 

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

clients, experiència i contactes ja establerts al llarg de la trajectòria del delegat, 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:  

  LET’S EXPORT: quota mensual de 900€ + IVA durant 12 mesos 

  CONTACT LIST: cost de 3.500€ + IVA per a la confecció d’una agenda 

comercial. 

  CONTRACTING: cost de 450€. 

  MY LAWYER: 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). 

 

INSCRIPCIÓ ALS SERVEIS OFERTS PER UK 

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

http://www.plametall.cat/inscripciodelegat.asp?id=1319 

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. 
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