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JORNADA 

Creació de  

GRUPS D’EXPORTACIÓ a 

FRANÇA  

per a les cadenes de valor:  
 

1. Màquina Eina i Subministraments Industrials 

2. Subcontractació Metal·lúrgica 

 

Ens plau adjuntar la convocatòria de Grups d’Exportació a 

França per a les Cadenes de Valor:  

1. Maquina eina i Subministraments industrials 

2. Subcontractació industrial. 

que, organitzats pel Departament de Promoció Internacional, 

s’acolliran als ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització d’ACCIÓ. 

 

 

PER QUÈ FRANÇA?. 

Amb una població de 65 milions d’habitants, França ofereix nombroses 

oportunitats a les empreses Catalanes. 

Característiques del mercat: 

 Mateixa franja horària. 

 Situació política i econòmica estable. 

 El mercat francès és similar al català en quant a legislació, tecnologia, 

demanda, innovació… 

 No hi han aranzels ni duanes 

 Condicions de pagament són similars. 

 Les relacions de negoci amb les empreses franceses tendeixen a ser a llarg 

termini. 

 

 

http://www.centrem.es/
http://www.cecot.org/
http://www.upm.org/
http://www.apemta.es/
http://www.fegmetall.com/
http://www.femel.org/
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Per a facilitar la introducció de les empreses catalanes, en els mercats internacionals i 

especialment a França, estem promocionant la creació de Grups d’Exportació a  

França. 

 

Demana pressupost per als serveis que t’ interessi a França i recorda que el 80% 

està subvencionat per ACCIÓ, sempre que es compleixi els requisits demanats. . 

 

 

 

         10:00h  Benvinguda.  

Sr. Josep Maria Campanera. Director Promoció Plametall.  

 

10:15h Presentació del programa de Grups a França.  

  Sra. Isabel García. Consultoria Barcelona Export.  

  

12:00h Col·loqui. 

 

 12:30h Cloenda de l’acte. 

 
                                       Les places són limitades a la capacitat de la sala i s’assignaran per ordre d'inscripció. 

 

                             http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1456 

                                                INSCRIPCIÓ JORNADA 

 

 

 Dia: Dimarts, 30 de octubre de 2018 
 

Hora: De 10:00 a 12:30 hores 
 

Lloc: CECOT 
Sant Pau, 6 
08221- Barcelona 
Més informació: tel. 93 745 78 10  
encarna.rubio@plametall.cat 

 

Assistència 

gratuïta! 
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