
 
 

 

 

 

 

 
 

GRUP D’EXPORTACIÓ 

ALEMANYA 
Per a les empreses de les cadenes de 

valor:  

 Packaging 

 Equipament i accessoris per a  

banys 

 Sistemes i Subcontractació 

industrial 

 

PER QUÈ ALEMANYA?. 

 

 

 Alemanya és el primer país europeu per nombre d'habitants i PIB i el 

tercer 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. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Per a facilitar la introducció de les empreses en el mercat d’Alemanya , de les 

cadenes de valor:  

 Packaging 

 Equipament i accessoris per a  banys 

 Sistemes i Subcontractació industrial  

 

estem promocionant la creació de Grups d’Exportació a  Alemanya.  

 

Aquesta acció consisteix en reunir un grup d’empreses complementaries (mínim de 4) 

que actuaran en aquest mercat per una durada inicial de 12 mesos, mitjançant 

l’actuació d’una acció comercial especialitzada en la internacionalització a Alemanya. 

  

Les despeses generades pel grup es reparteixen entre totes les empreses integrants i 

es demanarà un ajut a ACCIÓ, dins del Programa de Cupons a la Internacionalització  

2018 d’ACCIÓ, per a les empreses que compleixin la normativa. 

  

L’Entitat promociona, tutela i coordina el grup en totes les seves fases.   

 

OBJECTIUS 
 

 Introduir-se en el mercat de Alemanya, tant per vendre els seus productes, 

com per a cercar socis o implantar-s’hi industrialment. 

 Potenciar la cooperació entre empreses per a la internacionalització dels seus 

productes o serveis. 

 Guanyar competitivitat a través de noves oportunitats de negoci. 

 Implementar millores en els processos de negoci (subministrament, 

assistència tècnica, manteniment, etc.) 

 

El cost de participació en un grup de 4 empreses, el cost es de 850€ (+IVA) mensuals 

per empresa.  

Despeses d’inscripció: Socis: 395€ (+IVA); No socis: 475€ (+IVA) 

Per  a les empreses que compleixin la normativa es tramitarà un ajut dins del programa 

de Cupons a la Internacionalització d’ACCIÓ. ( ajut del 80% fins un màxim de 4.000€)i 

INSCRIPCIÓ 

Per al formulari cliqueu 

http://www.plametall.cat/inscripciogrup.asp?id=1422 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol informació complementària. 

Tel. 93 745 78 10 – Fax 93 726 09 95 – Correu electrònic: encarna.rubio@plametall.cat 
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 D’acord amb la convocatoria 2017 
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