
   

 

 

 JORNADA 

Agents comercials comissionistes del sector 
metal·lúrgic a França:  

 

Eines per trobar l’agent adequat. 
 
 

Tota empresa catalana del sector metall que vulgui iniciar o potenciar les vendes al 
mercat francès ha de disposar d’una xarxa adequada de distribuïdors i/o agents 
comercials, que ja disposen d’experiència i , per tant, dels nostres clients comercials. 
La confiança i reputació que aquests intermediaris tenen al mercat farà que la nostra 
empresa entri amb molta més facilitat al mercat que si ho féssim directament. 
 
Tot i així, la cerca i selecció d’agents comercials al mercat francès sol ésser complexa. 
Es tracta d’una figura complicada de trobar i, un cop localitzada, s’ha de contrastar i 
filtrar amb el perfil que encaixi amb la nostra empresa. Posteriorment, una bona gestió 
de l’agent és la clau per garantir l’èxit. Per tant, una selecció rigorosa, una bona 
negociació inicial, formació i acompanyament continuat, pro activitat, seguiment i 
control adequat, són algunes de les claus perquè la relació sigui fructífera per 
ambdues parts. 
 
L’objectiu d’aquesta jornada és proporcionar-vos les eines necessàries per a filtrar i 
seleccionar agents comercials, i garantir l’èxit de la relació a llarg termini, així com 
presentar-vos el cicle de trobades d’agents comercials a França que organitzarem 
properament. 
 
 
 
 



   

 

Programa: 
 
 
10:00h  Benvinguda.  

Sr. Josep M. Campanera. Director Departament  
Promoció Internacional de Plametall. 
 

10:10h Inici de la jornada amb els ponents: 

Sra. Júlia Farré, consultora International Team Consulting. 
Màster en Comerç Internacional.   

 

12:10h Presentació del cicle de trobades d’agents comercials a 
França. 

 

12:25h Precs i preguntes 
 

12:45h   Cloenda de l’acte. 

 
Ponent: 
 

Júlia Farré, experta en comerç exterior, ha treballat tant com a directora d’exportació 

d’una PYME catalana, com a assessora en internacionalització homologada tant per 

institucions nacionals com internacionals com ara, ACCIÓ, el Govern Gal·lès, i el 

Ministeri Alemany de Tecnologia i Economia 

  

INSCRIPCIONS 
 
 
http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1323 
 
 
Dia:  Dilluns, 20 de juny de 2016 
 
Hora: De 10:00 a 12:00 hores  
 
Lloc: CENTRE METAL.LÚRGIC 
  C/ Tres Creus, 66 
                 08202 Sabadell   
 
 
Més informació:  Tel. 93 745 78 10   
 encarna.rubio@plametall.cat 

 

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=1329
http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1329
mailto:encarna.rubio@plametall.cat

