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Com exportar 

amb  

ÈXIT ? 
 

La importància de l’anàlisi previ del mercat, la selecció i adequació del 

producte, el preu que oferim, la selecció del canal d’entrada adient, la pro 

activitat i seguiment, són només alguns dels factors que cal tenir en compte a 

l’hora de garantir estabilitat i continuïtat en les vendes internacionals. Aquest 

seminari es centra en oferir eines eminentment pràctiques que, aplicades a 

la vostra empresa, us permetran garantir l’èxit en les vostres vendes 

internacionals.  

 

Aquesta Jornada pot ser interessant per a les empreses que volen començar a 

exportar i no tenen els recursos humans ni els coneixements adients, les 

empreses que  ja han començat a exportar però volen desenvolupar les seves 

exportacions en un o diversos mercats exteriors, o les empreses que ja 

exporten de forma substancial però a les que manquen recursos humans i 

lingüístics per obrir determinats mercats exteriors. 

 

A continuació és presentarà el programa ÈXIT EMPRESA, enfocat a empreses 

que volen iniciar-se en l’exportació i empreses que ja són exportadores, que 

actualment no disposen dels recursos humans o coneixements tècnics i 

d’idiomes suficients per potenciar les vendes a mercats exteriors. 
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PROGRAMA 
 
        10:30h  Benvinguda.  

Sr. Mariano Domingo. Director General UPM 
 

        10:40h  Com exportar amb èxit? : 

 Quins factors cal tenir en compte a l’hora d’exportar? 

 És el meu producte o servei exportable? 

 Com puc escollir els països més interessant i realitzar 
una priorització de mercats? 

 Canals d’entrada: com filtrar i gestionar agents i 
distribuïdors. 

 Com garantir l’èxit i consolidar vendes d’exportació. 
Ponent:  Sra. Cristina Danón Consultora de International 
Team      Consulting. 
  

12:00h Cas pràctic de l´empresa CONMEBA, S.A. participant en 
el Programa Èxit Empresa. 
Ponent: Sra. Jessica Barberà, Gerent de CONMEBA, S.A. 

 
12:30h  Presentació del programa ÈXIT EMPRESA. 

 
12:50h  Col·loqui. 
 
13:30h Cloenda de l’acte. 
 

Assistència Gratuïta, prèvia inscripció.  

Les places són limitades a la capacitat de la sala i s’assignaran per ordre 

d'inscripció. 

 

http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1426 

INSCRIPCIÓ JORNADA 

 

Dia: Dimarts, 6 de març de 2018 

Hora: De 10:30 a 13:30 hores 

Lloc: UNIÓ PATRONAL METAL.LÚRGICA 

C.  Via Laietana, 32 4º Planta (Edifici Foment) 

08003- Barcelona 

Més informació: tel. 93 745 78 10  

gemma.cano@plametall.cat  

http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1426

