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detallant  el número de referència de la jornada o curs

INSCRIPCIONS

Marqueu amb una X la jornada informativa o curs al qual desitgeu  
inscriure-us:

Taller pràctic de màrqueting i 
venda internacional: desenvolupa 
el teu pla d’exportació 

IVA a les operacions intracomu-
nitàries i a 3ers països. Intrastat 

Com negociar crèdits docu-
mentaris 

Com planificar una web avança-
da d’exportació: aspectes a tenir 
en compte 

Càlcul del preu de venda a l’ex-
portació i com reduir els costos 
en comerç internacional

Gestió duanera a la pràctica 

Què fa la nostra competència ara? 
Com crear un panell de control 
d’informació a internet 

“Logística i transport internacional: 
costos i tarifes logístiques, com 
reduir-los i controlar els riscos”

“Google adwords: com fer publi-
citat a qualsevol país del món” 

“Gestió administrativa d’impor-
tacions i exportacions: actualit-
zació i pràctiques de gestió” 

“Export manager: planificació 
del pla d’accions internacionals, 
la prospecció de mercats inter-
nacionals i la gestió comercial 
dels clients” 



Jornades informatives 2018

TALLER PRÀCTIC DE MÀRQUETING I VENDA 
INTERNACIONAL: DESENVOLUPA EL TEU PLA D’EXPORTACIÓ 
Objectius: Desenvolupar el pla de màrqueting i vendes interna-
cionals des d’un inici seleccionant el país/os de destí aplicant la 
geoestratègia i l’estudi dels mercats internacionals per, a conti-
nuació, iniciar les accions comercials més adients.
Dates: 21/02/2018
Durada: 5h
Horari: De 9 a 14h
Ponent: Remigi Palmés

IVA A LES OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES I A 
3ERS PAÏSOS. INTRASTAT 
Objectius: Una aproximació pràctica a la gestió econòmica i do-
cumental de l´IVA al comerç exterior: exencions, deduccions, 
devolucions i declaracions.
Dates: 18/04/2018
Durada: 5h
Horari: De 9 a 14h
Ponent: Remigi Palmés

COM NEGOCIAR CRÈDITS DOCUMENTARIS 
Objectius: Definir clarament l’operativa d’un crèdit documentari 
amb l’objectiu de reduir riscos i costos. Negociar amb els bancs, 
amb els compradors o venedors i visualitzar altres alternatives 
als crèdits documentaris. 
Dates: 23/05/2018
Durada: 5h
Horari: De 9 a 14h
Ponents: Remigi Palmés

COM PLANIFICAR UNA WEB AVANÇADA 
D’EXPORTACIÓ: ASPECTES A TENIR EN COMPTE 
Objectius: Desenvolupar aspectes com la planificació, l’elabora-
ció i difusió de la web d’empresa exportadora, des d’un punt de 
vista comercial i pràctic. Integrar els intermediaris internacio-
nals a la cadena de valor, atenció dels punts de venda de països 
destí, personalitzar i tenir en compte l’atenció al client multicul-
tural. Tot amb experiències reals d’empreses exportadores que 
han fet aquest tipus d’accions. 
Dates: 13/06/2018
Durada: 5h
Horari: De 9 a 14h
Ponents: Víctor de Francisco

CÀLCUL DEL PREU DE VENDA A L’EXPORTACIÓ I COM 
REDUIR ELS COSTOS EN COMERÇ INTERNACIONAL
Objectius: Calcular els costos i fer escandalls en les operacions 
de compravenda internacional. Tenir els coneixements necessa-
ris per poder negociar correctament els costos amb els opera-
dors de comerç internacional (transitaris, consignataris, agents 
de duanes, operadors logístics...). Actualitzar i millorar els co-
neixements en comerç internacional. 
Dates: 11/07/2018 
Durada: 5h
Horari: De 9 a 14h
Ponents: Remigi Palmés

GESTIÓ DUANERA A LA PRÀCTICA 
Objectius: Analitzar la gestió duanera des del punt de vista dels 
usuaris de les empreses d’importació i exportació, a nivell pràc-
tic i tenint en compte totes les noves normatives duaneres i 
fiscals de la Unió Europea.
Dates: 26/09/2018 
Durada: 5h
Horari: De 9 a 14h
Ponents: Remigi Palmés

QUÈ FA LA NOSTRA COMPETÈNCIA ARA? COM CREAR 
UN PANELL DE CONTROL D’INFORMACIÓ A INTERNET 
Objectius: Mostrar la metodologia i procediment a utilitzar per 
seguir la informació de mercats i sectors amb la finalitat de 
conèixer què estan fent els competidors internacionals i també 
sobre la pròpia empresa.
Aprendre a configurar un sistema automàtic a través d’Inter-
net perquè l’empresa estigui informada en tot moment del que 
passa al seu mercat i als competidors de referència. 
Dates: 17/10/2018
Durada: 5h
Horari: De 9 a 14h
Ponents: Víctor de Francisco

“LOGÍSTICA I TRANSPORT INTERNACIONAL: 
COSTOS I TARIFES LOGÍSTIQUES, COM REDUIR-LOS 
I CONTROLAR ELS RISCOS”
Objectius: Conèixer en profunditat tots els costos, tarifes i co-
missions dels procés logístic internacional (transitaris, consigna-
taris, agents de duanes...) i mostrar com escollir les millors rutes 
amb les millors combinacions de transport per tal de reduir els 
costos i tenir elements de negociació amb els operadors de co-
merç internacional.
Dates: 6 i 7 de març de 2018 
Durada: 10h
Horari: De 9 a 14h
Ponents: Formació PIME

“GOOGLE ADWORDS: COM FER PUBLICITAT A 
QUALSEVOL PAÍS DEL MÓN” 
Objectius: Aprendre a desenvolupar el pla de màrqueting i ven-
des utilitzant les eines de gestió adients i les diferents estratè-
gies de penetració als mercats internacionals. També es mos-
traran les estratègies i tècniques necessàries per gestionar la 
cartera de clients internacionals. 
Dates: 20 i 21 de març de 2018
Durada: 10h
Horari: De 9 a 14h
Ponents: Víctor de Francisco

“GESTIÓ ADMINISTRATIVA D’IMPORTACIONS I 
EXPORTACIONS: ACTUALITZACIÓ I PRÀCTIQUES DE 
GESTIÓ” 
Objectius: Amb una introducció teòrica seguida d’un cas pràctic 
es facilita a l’assistent el coneixement en comerç internacional, 
fent exactament el procés d’importació i exportació real d’una 
empresa. La visió transversal de l’empresa ajudarà a obtenir la 
informació necessària per a la presa de decisions i s’aprendrà a 
negociar amb els operadors, clients o proveïdors per aconse-
guir més seguretat i menys costos. 
Dates: 19 i 20 de juny de 201 
Durada: 10h
Horari: De 9 a 14h
Professors: Formació PIME

“EXPORT MANAGER: PLANIFICACIÓ DEL PLA 
D’ACCIONS INTERNACIONALS, LA PROSPECCIÓ 
DE MERCATS INTERNACIONALS I LA GESTIÓ 
COMERCIAL DELS CLIENTS” 
Objectius: Aprendre a desenvolupar el pla de màrqueting i ven-
des utilitzant les eines de gestió adients i les diferents estratè-
gies de penetració als mercats internacionals. També es mos-
traran les estratègies i tècniques necessàries per gestionar la 
cartera de clients internacionals. 
Dates: 13 i 14 de novembre de 2018 
Durada: 10h
Horari: De 9 a 14h
Professors: Formació PIME
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