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Projecte Inici a
l’Internacionalització
“Accelerem les vendes”

Breu explicació del projecte
L’objectiu d’aquest projecte és donar assessorament, acompanyament i formació a pimes i micropimes de Rubí que volen
iniciar-se en l’exportació. Dissenyar un Pla de Promoció Internacional i iniciar la seva aplicació per aconseguir reduir el
màxim possible l’obtenció de resultats.
Participant en aquest projecte t’ajudem a dissenyar i implementar el teu propi Pla de Promoció Internacional per a obtenir
resultats el més aviat possible.
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Beneﬁcis per a l’empresa




Redacció d’un Pla de Promoció Internacional i adquirir el coneixement per anar-lo actualitzant segon
l’evolució de l’empresa i l’entorn.
Iniciar l’aplicació del Pla de Promoció Internacional de la mà d’un consultor, clarament dirigit a potenciar
l’activitat comercial.
Formació específica de comerç internacional.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A qui s’adreça
Projecte adreçat a pimes i micropimes de Rubí que volen començar a exportar i necessiten un assessorament per iniciar
l’experiència exportadora o que exporten de forma incipient i esporàdica.
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+ informació: www.rubiempresa.net · masm@ajrubi.cat · Tel. 93 588 70 00, ext. 1439
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Metodologia de treball
FASE 1
Mitjançant tutories individualitzades a les empreses es redactarà el Pla de Promoció Internacional, i es dotarà d’eines a
les empreses per actualitzar-lo segons la seva evolució i de l’entorn.
FASE 2
Aplicació, conjuntament amb el consultor, del Pla de Promoció Internacional.
Les tasques i accions que es realitzaran a cada empresa s’adaptaran al previst en el PPI dissenyat a la primera fase on,
entre d’altres, es tractaran aquest temes:
 investigació de mercats
 recerca de contactes
 creació de BBDD
 recerca d’agents
 contactes amb possibles clients

FASE 3
Durant el projecte es realitzant 4 sessions formacions en grup:
 Recerca per internet i fons d’informació.
 Formes de pagament internacionals.
 INCOTERMS 2010
 “temàtica a decidir entre les empreses participants”

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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