Jornada Oportunitats de Negoci Internacional.
Per a la cadena de valor de les arts gràfiques, les arts
multimèdia, l'audiovisual i la producció d'àudio i vídeo
Per què exportar?


Les exportacions catalanes del sector de les arts gràfiques, representen
el 53,9% del total de les exportacions espanyoles. Al any 2014 varen
sumar 8.999,26 milers d’euros, i es van quadruplicar des del any 2.000.



Tanmateix si ho comparem amb les exportacions del socis europeus, veurem
que les exportacions actuals estan molt per sota dels nostres competidors
belgues, alemanys, francesos, italians, etc, pel que queda molt camí per
recórrer per tal d’assolir un volum d’exportacions similars al de la resta de socis
europeus.

Conscients d’aquesta realitat, estem promocionant actualment un Grup
d’Exportació pel sector de les arts gràfiques, amb l’ajut d’ACCIÓ, enfocat al
desenvolupament de negoci internacional per part de les empreses del sector.
Per aquest motiu, realitzarem una Jornada informativa on, a més d’aportar
informació important sobre el mercat, aprofitarem per a ampliar-vos tots els
detalls relacionats amb aquesta iniciativa de promoció internacional.
Amb el Suport d’

Per a les empreses que puguin estar interessades en els mercats
internacionals hem preparat aquesta jornada amb el següent programa:
10:00h

Benvinguda. Sr. Ricard Sánchez. Director General del Gremi.

10:15h

Presentació: Sr. Isabel Garcia. Consultora especialitzada en
Mercats Internacionals.

11:15h

Presentació d’un cas pràctic.
Sr. Victor Bartumeus, gerent de l’empresa ARPLEN, S.A.

11:35h

Col·loqui entre els assistents.

11:50h

Accions de promoció pel sector de la comunicació i arts
gràfiques:
Sr. Josep M. Campanera. Director Promoció Internacional de
Plametall.
Grup d’Exportació ( PIA), amb l’ajut d’ACCIÓ

12:00h

Cloenda de l’acte.

Les places són limitades a la capacitat de la sala i s’assignaran per ordre
d'inscripció. L’Entitat Organitzadora es reserva el dret d’anul·lar aquesta acció o
modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1273
INSCRIPCIÓ JORNADA
Assistència gratuïta!
Dia:

Dijous, 16 de juliol de 2015

Hora:

De 10:00 a 12:00 h

Lloc:

Gremi d'Indústries Gràfiques de Catalunya
Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6a planta
08010 - Barcelona
Més informació: tel. 93 745 78 10
encarna.rubio@plametall.cat

