
El Club Internacional Cambra aprofita una 
llarga experiència en el camp de la interna-
cionalització per oferir solucions a mida a les 
necessitats d’assistència, formació i promo-
ció exterior de les empreses 

Assistència a nous exportadors 
 • Diagnosi del potencial exportador.
 • Plans d’Iniciació a l’exportació.
 • Assessorament estratègic. 
 • Selecció de mercats.
 • Cerca de clients potencials.
 • Pla de màrqueting digital internacional.

Assessorament
 • Tràmits per exportar/ importar: circuits 

administratius i documentació.
 • Aranzels i règims comercials.
 • Llistats d’empreses internacionals.
 • Fiscalitat del comerç internacional. IVA.
 • Mitjans de pagament internacionals.
 • Logística: transport i Incoterms.
 • Contractes internacionals.
 • Guies de mercats exteriors.
 • Informacions sectorials.
 • Coaching: consultoria estratègica 

d’internacionalització de l’empresa.
 • Informació fires internacionals.
 • Estadístiques import/export.
 • Establiment d’empreses a l’exterior.
 • Recobrament amistós d’impagats.

Prospecció de mercats internacionals 
 • Obertura i/o consolidació de mercats exteriors: cerca 

de clients, distribuïdors, partners, ...
 •  Estudis de mercat de producte/servei
 • Publicació d’oportunitats comercials a la Xarxa 

Empresarial Europea EEN
 • Detecció de demandes comercials a la Xarxa 

Empresarial Europea ENN
 • Borsa de Subcontractació industrial.

Formació
 • Cursos genèrics  i especialitzats en comerç 

internacional.
 • Seminaris i jornades informatives sobre comerç 

exterior.

SERVEIS

Av. Jaume I, 46
17001 Girona

Tel. 972 418 512
mmartinez@cambragirona.org
avasquez@cambragirona.org

DIGUE’NS ON VOLS ARRIBAR



• Quaderns ATA (no bonificat)

DADES DE L’EMPRESA
Empresa

Persona de contacte

C.I.F.

Adreça

Codi Postal                        Població

Telèfon                                             Fax

Web

E-mail

TIPUS DE TARIFA
      Integral            Bàsica

FORMA DE PAGAMENT
Domiciliació al compte bancari indicat a la butlleta 
d’inscripció
Número de Compte:

Autoritzo a la  Cambra de Comerç de Girona a domiciliar 
l’import corresponent a la Quota  del CIC seleccionada a 
Tipus de Tarifa.

Data:
Signatura i Segell de l’empresa:

Envieu les vostres dades
per e-mail: avasquez@cambragirona.org

Uneix-te a un Club que 
t’ajudarà a arribar molt lluny

• Emissió Certificats d’Origen

• Visat de documents comercials 
 (factures, packing list, etc.)

• Certificats de lliure venda

• Impresos de Certificat d’Origen

• Fulls addicionals de Certificat d’Origen

• Impresos Certificat de lliure Venda

TRAMITACIÓ DE DOCUMENTS 
D’EXPORTACIÓ
Bonificació de fins al 85% de la tarifa 
integral anual abonada en:

 BENEFICIS 

 • Bonificació de fins al 85% en tramitació de 
documents de comerç exterior.

 • Consulta bàsica comerç exterior: 
Gratuïta. Consultes il·limitades. 

 • Seminaris: Gratuïts  (màxim 3 persones per 
empresa associada).

 • Cursos: Descompte del 30%.

 • Descomptes en llistats filtrats d’empreses 
internacionals. 

 • Programes PIC prospecció mercats 
exteriors: 100 € de descompte per projecte. 

 • Borsa de Subcontractació Industrial: 
Gratuïta.

 • Recobrament amistós d’impagats 
internacionals: Sense comissió d’obertura 
en el servei. 

 • Assessorament estratègic. 

 • Selecció de mercats. 

 • Descomptes en drets d’inscripció a les 
missions empresarials de la Cambra de 
Girona. 

TARIFA INTEGRAL: 850 € +IVA
(Abonament anual)

 BENEFICIS 

 • Consulta bàsica comerç exterior: 
10 consultes gratuïtes

 • Seminaris: Gratuïts  (màxim 2 persones per 
empresa associada).

 • Cursos: Descompte del 30%.

 • Descomptes en llistats filtrats d’empreses 
internacionals. 

 • Programes PIC prospecció mercats exteriors: 
50 € de descompte per projecte. 

 • Borsa de Subcontractació Industrial: 
Gratuïta.

 • Recobrament amistós d’impagats 
internacionals: Sense comissió d’obertura 
en el servei.

 • Assessorament estratègic. 

 • Selecció de mercats. 

 • Descomptes en drets d’inscripció a les 
missions empresarials de la Cambra de Girona. 

TARIFA BÀSICA: 450 € +IVA
(Abonament anual) 

MODALITATS CLUB INTERNACIONAL CAMBRA


