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Projecte Consolidació
internacional
Breu explicació del projecte
L’objectiu és donar assessorament i acompanyament individualitzat a pimes i micropimes de Rubí que vulguin consolidar
l’experiència exportadora i establir el pla d’actuació per posicionar-se en els mercats exteriors.
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Beneﬁcis per a l’empresa
Les empreses participants refermaran el coneixement del procés d’internacionalització per consolidar la seva posició
internacional optant per alguna d’aquestes accions, entre d’altres, d’acord amb la seva necessitat:
- Establiment de l’estratègia internacional de l’empresa
- Anàlisi de la priorització de mercats
- Anàlisi dels fluxos comercials d’importació i exportació d’un producte
- Anàlisi de la competència
- Requeriments documentals d’entrada
- Agendes de contactes
- Revisió i redacció de contractes de distribució
- Preparació de condicions per a les negociacions internacionals (preus, incoterms, formes de pagament,
assegurances de risc de cobrament i de mercaderies, transports, contractació...)
- Estratègies de posicionament internacional a la xarxa
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A qui s’adreça?
És un projecte adreçat a pimes i micropimes de Rubí que hagin treballat una fase d’iniciació a la internacionalització i
tinguin la motivació i les condicions per treure bon rendiment de les orientacions i els enfocaments que es treballin
conjuntament amb l’equip assessor.
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Metodologia de treball
FASE 1
Reunió de detecció de necessitats en què es definirà el projecte a treballar segons sigui la necessitat de l’empresa i es
marcaran els processos i el calendari.
La interacció entre l’empresa i el servei d’assessorament serà permanent i s’aniran fixant trobades de seguiment i
lliurament d’informació, material i indicacions de treball a mesura que es vagin assolint fites del pla de treball.
FASE 2
Pla d’acció.
Al final del projecte cada empresa rebrà un informe amb un pla d’acció focalitzat al mercat de destí d’acord amb els
objectius i el pla de treball consensuat.

INFORMACIÓ DEL PROJECTE I SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
OFICINA DE SERVEIS A L’EMPRESA (OSE)
Masia de Can Serra · c/ Can Serra, 3, PAE CiT 5B La Llana · 08191 Rubí
Tel. 93 588 70 00 ext. 1439
Miguel Segura masm@ajrubi.cat
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