Nota de premsa
Terrassa, 26 de març de 2019

Comença la 2a edició del Programa de Suport a la
Internacionalització de les empreses impulsat per
l’Ajuntament i la Cambra de Terrassa
Hi pot participar qualsevol empresa de la ciutat amb vocació internacional
sigui quin sigui el seu estadi d’exportació

Aquesta setmana s’ha obert el període d’inscripció del programa de creixement i
expansió internacional per a les empreses del municipi promogut per l'Ajuntament de
Terrassa i la Cambra de Comerç de Terrassa que té per objectiu donar suport a
aquelles empreses que es troben tant en el procés d'internacionalitzar-se com
d’aquelles que ja tenen experiència exportadora.
En el programa hi pot participar qualsevol empresa de Terrassa amb vocació
internacional, sigui quin sigui el seu estadi d'exportació (inici, consolidació o
diversificació) i inclou projectes com l’anàlisi de priorització de mercats i valoració
del potencial producte, la definició del perfil de partners i canal de distribució en
destí, la planificació i preparació de l'estratègia d'internacionalització, la preparació
de condicions per a negociacions internacionals, la recerca de contactes en algun
mercat objectiu i l’anàlisi de fluxos comercials d'importació i exportació.
Aquest programa, que es durà a terme durant aquest 2019 i és fruit d’un conveni de
col·laboració entre ambdues institucions, té un cost de 64.448 euros i està cofinançat
amb 30.000 euros per part de l'Ajuntament i amb 34.448 euros per part de la Cambra
de Comerç de Terrassa i, per tant, és 100% gratuït per a les empreses.
La data límit d’inscripció és el dia 30 d’abril i per inscriure’s és necessari
complimentar el qüestionari que les empreses trobaran en aquest enllaç:
https://www.cambraterrassa.org/suport-a-la-internacionalitzacio-dempreses-de-terrassa/
o bé trucant al telèfon de la Cambra: 93 733 98 33.
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