
 

 

OBJECTIU: VENDRE A FRANÇA. NOUS PROGRAMES 

D’AJUT. 

Amb l’objectiu de vendre a França, i tenint en compte la millora en les restriccions 

derivades de la Covid-19, tant al nostre país com a França, us proposem una nova eina 

per ajudar-vos a vendre en el mercat francès.  

Us proposem una trobada presencial a França amb agents comercials, distribuïdors o 

clients finals prèviament seleccionats d’acord amb les necessitats de cada empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Adjuntem els detalls:   

TROBADA PRESENCIAL AMB 
AGENTS COMERCIALS, 
DISTRIBUIDORS O CLIENTS 
FINALS 

Trobada presencial a França amb agents 
comercials, distribuïdors, o clients 
finals, prèviament seleccionats d’acord 
amb les necessitats de cada empresa.



TROBADA PRESENCIAL AMB AGENTS COMERCIALS, 

DISTRIBUIDORS O CLIENTS FINALS A  FRANÇA 

Per a cada una de les empreses participants i d’acord amb les 

seves necessitats, és farà una selecció d’agents comercials, 

distribuïdors, o clients finals, i amb els candidats seleccionats i 

validats per l’empresa s’organitzarà una Trobada Presencial a 

França.  

 

 

 

Figures participants 

• Entitat Promotora que vetllarà i tutelarà la trobada presencial
d'agents comercials, distribuïdors o clients finals

• Consultor/a

• 10 Empreses participants (min)

Lloc

• Bretagne Française

Per què la Bretagne Française ?

• La regió + dinàmica de França al 2019 i la menys impactada per la 
Covid-19

• 27.400 noves empreses creades al 2019 (19%)

• Índex d'atur del 6,7%, el més baix de França

• 19.000 nous llocs de treball

• Indústria diversificada

Indústries de la Bretagne Française.

Alimentaria
Naval 
Nàutic

Digital Automòbil Agricultura Turisme



 

 

 

Més informació: gemma.cano@plametall.cat ; 93 745 78 10 
Inscripcions:  http://www.plametall.cat/inscripcioiniciacio.asp?id=1637   

Indústries emergents

Operativa de la trobada

• 1. El viatge constarà de 2 dies i passarem 1 nit d'hotel en
destinació.

• 2. S'oferirà servei d'acompanyament/traducció a les empreses
que ho necessitin amb un cost de 150€

Objectius

•Cerca d'agents comercials/distribuidors/clients finals

•Minim de 3 contactes per empresa

Cost final

•1.100€ +IVA per empresa per a la preparació de l'agenda. 

•Quota inscripció 395€ + IVA socis (450€ + IVA no socis) 

Ciberseguretat

Energies 
marines renov.

Xarxes 
intel·ligents

Biotecnologia 
marina
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