CURS DE FORMACIÓ
“VULL EXPORTAR: QUÈ CAL FER?”
12 de novembre del 2013 de 16:00h a 20:00h
A QUI VA DIRIGIT:
Empreses o persones emprenedores que tinguin interès en temes d’internacionalització i empreses
no exportadores o amb una exportació inferior al 20% de la seva facturació total o bé amb el 60% de
la seva exportació concentrada en 1 mercat o 2 clients.

OBJECTIUS:
Analitzar el potencial exportador de l’empresa i un full de ruta dels mercats potencials i la manera
d’accedir-hi.

CONTINGUT:
-

Introducció: la motivació per a exportar o internacionalitzar-se

-

Anàlisi del producte o servei

-

Estratègia i selecció de mercats

-

Canals de distribució, sector, tipologia de clients o canals d’entrada. Via client o implantació.

-

Les eines de comunicació i/o promoció

FORMADORS:
JOSEP PRAT(Enginyer Tècnic Industrial per la UPC. Programa de Perfeccionament Directiu PDG
–IESE. Expert en estratègia i gestió empresarial amb més de 20 anys d’experiència. Expert en
promoció i assessorament internacional ). NATÀLIA BERTRAN (Màster en Direcció i Gestió
Internacional d’Empreses per la UAB. Experta en promoció i assessorament internacional..
Experiència com a Export manager en el sector privat i més de 8 anys assessorant,organitzant i
executant accions de promoció empresarial internacional a Àfrica,Àsia, Amèrica i Europa)
Curs a a les instal·lacions Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner de Martorell , a la sala
de conferències del Molí Empresa. (camí del riu s/n, Martorell) el proper dia 12 de novembre de
16:00h a 20:00h.
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INSCRIPCIONS: ocupaciolaboral@martorell.cat, al telèfon 93 775 31 01
o omplint el següent formulari de la nostra web Molí Empresa:
http://www.moliempresa.cat/agendaItem/15/Vull-exportar-Que-cal-fer/.ca.html
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