
 
 
           
 

   

  

 

INTERNACIONALITZACIÓ DE L’EMPRESA 

TALLER PRÀCTIC: “PLA DE 

MÀRQUETING I VENDA 

INTERNACIONAL” 

Desenvolupa el teu pla d'exportació. 
Ets capaç de preparar un pla de màrqueting i 

vendes d'àmbit internacional? 

 

Calendari:  

22, 29 de novembre i 5 de desembre 

de  2017 
Horari:  

De 16.30 a 20.30 H. 

DDuurraaddaa::  12 hores 

LLlloocc  ddee  cceelleebbrraacciióó::  Seu de la Cambra de Comerç 
de Tortosa (C. Cervantes, 7 de 43500 Tortosa) 
 

La Cambra es reserva el dret de canviar les dades del taller  i de, en cas de 

no comptar amb el número mínim d’inscrits, ajornar o anul·lar-lo. 

 
 

IInnttrroodduucccciióó  
 

Aquest Taller es desplega sobre la base de dos 
exemples pràctics: un producte de consum i un producte 
industrial.  
 
Desenvoluparem sistemàticament el pla de màrqueting i 
vendes des de l'inici, seleccionant el país de destinació 
aplicant la GEO estratègia i l'estudi de mercat 
internacional, fins al final, definint la posada en marxa 
de les accions comercials.  

  

AA  qquuii  vvaa  ddiirriiggiitt??  

 
Activitat dirigida a gerents, directors comercials i 

d'exportació, comercials i personal dels departaments 

de vendes i exportació de pimes, així com emprenedors 

i professionals interessats en els negocis internacionals. 

 

 

 

 

 
 

TTeemmaarrii--CCoonnttiinngguutt  
 

 
1.-Benvinguda i presentació 
Sr. Francesc Minguell, gerent de la Cambra de Comerç de 
Tortosa 
 
2.-Ajuts a la internacionalització de l’empresa.  

Programa Europeu XPANDE i XPANDE DIGITAL. 

Sr. Xavier Mompel, Responsable de Comerç Exterior Cambra 

de Comerç. 

 

Taller pràctic “Pla de màrqueting i venda internacional” 

 

3.-Marqueting Online i Màrqueting tradicional, eines 
complementaries per a un mateix objectiu. 
4.-El Benchmarking: Conèixer la nostra posició respecte 
la competència. 
5.- Aspectes pràctics de l´estudi de mercat internacional. 
6.-Desenvolupament del Pla de màrqueting internacional. 
José Luís Cabo, Barnamarketing-BCNK 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional                                           Una manera de hacer Europa 

 
 

QQuuoottaa  dd’’iinnssccrriippcciióó  
 

 

200 € (membres Cambra Bàsic-Plus-Premium) 

250 € (no membres). 
Aquesta formació que es pot bonificar a la Seguretat Social de les empreses.  

 
 

 

IInnssccrriippcciioonnss  ii  lllloocc  ddee  cceelleebbrraacciióó  
 

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 

Tortosa,  

C. Cervantes, 7, 43500 Tortosa, Tel. 977 441 537, 

emontagut@cambratortosa.com, 

www.cambratortosa.com 
 
 

AAmmbb  eell  ssuuppoorrtt  
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