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El Departament de Promoció Internacional organitza una cerca activa de clients i presentació
de productes a Tolosa (França) en el marc de la Fira de Subcontractació SIANE 2018, del 23 al
25 d’octubre de 2018.
En l’última edició de Siane hi van participar 700 marques exposades de diferents nacionalitats
amb 17.500m2 d’exposició i van visitar la fira 10.500 professionals.
A la fira d’enguany estaran presents els següents sectors: equipaments de producció, sector de
metall, subministraments industrials, transformació de les matèries, electricitat i electrònica,
acondicionament i logística, noves tecnologies...

L’objectiu de les participacions en fires internacionals és triple: generar i ampliar la xifra de
negocis i de contactes, enfortir la presència de les empreses en el mercat i ampliar les vies
d’accés a la màxima informació i les novetats del sector. En aquesta 14ª edició el hall 4 tindrà
com novetat, un nou espai dedicat als serveis, subministraments i components. La fira és el
marc ideal per a que les empreses expositores puguin reforçar la seva posició en els mercats
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internacionals, analitzar la competència i ser testimonis de les darreres innovacions del sector,
així com ampliar la seva cartera de clients i establir contactes amb potencials compradors,
estudiar ofertes i negociar i tancar acords.

FORMES DE PARTICIPACIÓ: ESTAND COMPARTIT
Per tal de facilitar la presència de les empreses que s’inicien en el camp de l’exportació, oferim la
possibilitat de participar a la fira en un estand compartit, coordinat per l’Entitat i amb un cost
reduït, on les empreses disposaran d’un espai propi per a presentar a través de panells, catàlegs i
mostres, els seus productes.

Per als associats de PLAMETALL que vulguin exposar, s’inclou :


6 o 9m2 d’estand equipat I moblat



Assegurança



Gestió de les inscripcions



Visita a AIRBUS



Traducció de la fitxa de cada empresa del catàleg de la Fira



Assistència d’un equip d’intèrprets durant la fira per a les reunions programades



Prospecció i negociació amb els expositors francesos que siguin potencials clients



Intermediació per facilitar els acords amb els visitants professionals.



Durant la fira s’organitzaran reunions amb clients potencials i partners estratègics
en el propi estand o en el “Village Achats”

PRESSUPOST I AJUT
Les despeses de participació en un estand agrupat seran les següent :

I.

9m2 d’estand equipat I moblat
2.590€ + IVA

II.

6m2 d’estand equipat I moblat (compartint entre dues empreses un stand de 12m2):
1.725€ + IVA

III.

Despeses d’inscripció: 395€ + IVA.

Per a les empreses que hagin exportat menys del 15% l’any 2017, i confirmin la seva participació
abans de la convocatòria dels ajuts, possibilitat de demanar un ajut a ACCIÓ dins del programa de
Cupons a la Internacionalització amb un ajut del 80% del seu cost.
Entitats organitzadores

Entitats col·laboradores

INSCRIPCIÓ
Inscripcions a través de l’URL : http://www.plametall.cat/inscripciofira.asp?id=1454

Per a confirmar la inscripció, caldrà efectuar una transferència bancària per import de 395 € +
IVA (477,95 €), al número de compte ES190081-0900-81-0001950096 (Ref. “Fira SIANE”).

Restem a la vostra disposició per a qualsevol informació complementària.
Tel. 93 745 78 10 – Fax 93 726 09 95 – Correu electrònic gemma.cano@plametall.cat
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