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Cursos 2021 ONLINE

CURS EN DIRECTE ONLINE “INCOTERMS 2020: 
PERFECCIONAMENT”   

Objectius: Donar a conèixer en profunditat els nous Incoterms 2020 i 
la seva aplicació a la realitat per tal de poder negociar correctament les 
operacions de compravenda internacional. Relacionar els Incoterms de 
manera transversal amb les formes de pagament, els règims duaners...
Durada: 5h Horari: de 9 a 11:30h
Dates: 16 i 17/03/2021 Professor: Remigi Palmés

CURS EN DIRECTE ONLINE “COM COBRAR LES VENDES 
INTERNACIONALS DE FORMA SEGURA: TIPUS DE FORMES DE 
PAGAMENT I FUNCIONAMENT”  

Objectius: Donar a conèixer les diferents maneres més segures de co-
brament en les operacions de compravenda internacionals i la gestió 
de les mateixes per evitar riscos y assegurar l’èxit de les operacions.
Durada: 5h Horari: de 10 a 12:30h
Dates: 16 i 17/11/2021 Professor: José Luis Cabo

PER A MÉS INFORMACIÓ  
I INSCRIPCIONS

Àrea d’internacionalització 
Sra. Maribel Martínez Tel. 972418517

mmartinez@cambragirona.org



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

“L’origen de les mercaderies 
en el comerç internacional” 

“L’estudi de mercat internacional. 
Com prioritzar països i aplicar 
geoestratègia”

“Tractament de l’IVA al comerç 
intracomunitari” -

 “KPIs en el comerç internacional”  

 “Google Analytics: com fer un 
panell d’exportació” 

“Com vendre per Amazon amb 
èxit i de forma rendible: L’anàlisi 
de la demanda, competència, 
rendibilitat i selecció d’una 
oferta competitiva”  

“Com vendre per Amazon 
amb èxit i de forma rendible: 
L’anàlisi de les paraules clau 
i l’optimització dels listings 
pel posicionament SEO i la 
conversió CRO”  

“Com vendre per Amazon 
amb èxit i de forma rendible: 
campanyes de publicitat i 
promoció a Amazon. Estratègia 
de llançament i optimització de 
campanyes”  

 “SEO Posicionament orgànic 
internacional”   

 “Els crèdits documentaris ordinaris 
d’exportació”  

“Incoterms 2020 i la propietat 
de la mercaderia”

“Incoterms 2020: perfeccionament” 

“Com cobrar les vendes 
internacionals de forma segura: 
tipus de formes de pagament i 
funcionament”

Formació 2021 - WEBINARS

WEBINAR “L’ORIGEN DE LES MERCADERIES EN EL COMERÇ 
INTERNACIONAL” 

Objectius: L’origen de les mercaderies en les operacions de comerç 
exterior és un element clau per conèixer els aranzels d’importació, les 
diferents mesures de política comercial aplicables i el tipus de docu-
mentació i controls previs que ens poden demanar. Es proporcionaran 
els coneixements especialitzats sobre l’origen preferencial i no prefe-
rencial dels productes, així com dels tractats de lliure comerç per tal 
d’arribar a una major eficiència econòmica i operativa.
Data: 17/02/2021 Horari: de 9 a 11:30h
Durada: 2,5h Ponent: Àlex Ariza

WEBINAR “L’ESTUDI DE MERCAT INTERNACIONAL. COM 
PRIORITZAR PAÏSOS I APLICAR GEOESTRATÈGIA”

Objectius: Informar del mètodes i de les diferents fonts per estudiar 
els mercats internacionals, canals d’introducció,... així com la manera 
de fer una priorització dels més interessants per a la nostra empresa 
i producte. 
Data: 24/03/2021 Horari: de 10 a 12h
Durada: 2h Ponent: José Luis Cabo

WEBINAR “TRACTAMENT DE L’IVA AL COMERÇ 
INTRACOMUNITARI” 

Objectius: Proporcionar una aproximació pràctica a la documentació 
i tràmits fiscals que requereixen les operacions de compra venda in-
tracomunitàries.
Data: 14/04/2021 Horari: de 10 a 13h
Durada: 2,5h Ponent: Àlex Ariza

WEBINAR “KPIS EN EL COMERÇ INTERNACIONAL”  

Objectius: Els KPIs o indicadors clau de rendiment són una mesura 
del nivell de progrés d’un procés amb relació a determinades àrees 
de l’empresa. Aquests ens indiquen si l’estratègia que estem duent a 
terme va pel camí correcte i depèn d’uns objectius fixats prèviament. 
Són uns indicadors fonamentals que ajuden a millora l’eficiència, acla-
reixen responsabilitats i funcions i repercuteixen en el funcionament 
de l’empresa amb un impacte positiu.
Data: 19/05/2021 Horari: de 9:00 a 11:00h
Durada: 2h Ponent: Remigi Palmés

WEBINAR  “GOOGLE ANALYTICS: COM FER UN PANELL 
D’EXPORTACIÓ” 

Objectius: Obtenir mitjançant Google Analytics informació de com ac-
tuen els nostres clients o usuaris per tal de optimitzar les accions que 
l’empresa està fent a la xarxa i rendibilitzar la inversió digital.
Data: 09/06/2021 Horari: de 10 a 12:30h
Durada: 2,5h Ponent: Víctor de Francisco

WEBINAR “COM VENDRE PER AMAZON AMB ÈXIT I DE FORMA 
RENDIBLE: L’ANÀLISI DE LA DEMANDA, COMPETÈNCIA, 
RENDIBILITAT I SELECCIÓ D’UNA OFERTA COMPETITIVA”  

Objectius: Amb la Covid 19 el comerç electrònic ha pres especial pro-
tagonisme i s’ha incrementat arreu del món. Plataformes com Amazon 
donen solucions molt convenients al comerç B2C però també al B2B 
que està potenciant i pel que contempla funcionalitats addicionals. 
A aquesta jornada es donaran les claus per analitzar la demanda i la 
competència existents a la plataforma respecte als nostres productes i 
també a calcular la rendibilitat per tal de seleccionar l’oferta més com-
petitiva.
Data: 30/06 i 01/07/21 Horari: de 9 a 10:30h
Durada: 3h Ponent: Ricard Codina

WEBINAR “COM VENDRE PER AMAZON AMB ÈXIT I DE FORMA 
RENDIBLE: L’ANÀLISI DE LES PARAULES CLAU I L’OPTIMITZACIÓ 
DELS LISTINGS PEL POSICIONAMENT SEO I LA CONVERSIÓ CRO”  

Objectius: Amb la Covid 19 el comerç electrònic ha pres especial pro-
tagonisme i s’ha incrementat arreu del món. Plataformes com Amazon 
donen solucions molt convenients al comerç B2C però també al B2B 
que està potenciant i pel que contempla funcionalitats addicionals. A 
aquesta jornada es donaran les claus per trobar les paraules claus que 
ens permetran posicionar-nos millor a aquesta plataforma a l’hora que 
mostrarem com optimitzar els listings per tenir la millor conversió.
Data: 08 i 09/07/21 Horari: de 9 a 10:30h
Durada: 3h Ponent: Ricard Codina

WEBINAR “COM VENDRE PER AMAZON AMB ÈXIT I DE FORMA 
RENDIBLE: CAMPANYES DE PUBLICITAT I PROMOCIÓ A 
AMAZON. ESTRATÈGIA DE LLANÇAMENT I OPTIMITZACIÓ DE 
CAMPANYES” 

Objectius: Amb la Covid 19 el comerç electrònic ha pres especial pro-
tagonisme i s’ha incrementat arreu del món. Plataformes com Amazon 
donen solucions molt convenients al comerç B2C però també al B2B 
que està potenciant i pel que contempla funcionalitats addicionals. A 
aquesta jornada es donaran les claus per fer una promoció activa a 
Amazon amb campanyes optimitzades i estratègies que ajudaran l’em-
presa a fer visibles els seus productes i a l’hora a posicionar-se millor 
a aquesta plataforma.
Data: 13,14 i 15/07/21 Horari: de 9 a 10:30h
Durada: 4,5h Ponent: Ricard Codina

WEBINAR  “SEO POSICIONAMENT ORGÀNIC INTERNACIONAL”  

Objectius: Establir les bases per a la creació d’una estratègia de posi-
cionament orgànic SEO als cercadors, des del punt de vista d’una em-
presa internacional que vol fer accions locals i/o internacionals. Donar 
a conèixer els cercadors més importants per països, i les tècniques que 
cal seguir per planificar, configurar, i fer el seguiment d’una estratègia 
de posicionament.
Data: 07/07/2021 Horari: de 10 a 12:30h
Durada: 2,5h Ponent: Víctor de Francisco

WEBINAR  “ELS CRÈDITS DOCUMENTARIS ORDINARIS 
D’EXPORTACIÓ”  

Objectius: Definir clarament l’operativa d’un crèdit documentari 
amb l’objectiu de reduir riscos i costos. Claus per negociar amb els 
bancs, amb els compradors o venedors. 
Data: 29/09/2021 Horari: de 9 a 11:30h
Durada: 2,5h Ponent: Remigi Palmés

WEBINAR “INCOTERMS 2020 I LA PROPIETAT DE LA 
MERCADERIA” 

Objectius: Els Incoterms no regulen la transmissió de la propietat 
de la mercaderia però sí que deixen clar el lloc exacte d’entrega de 
la mateixa que dependrà, entre d’altres factors, de l’Incoterm i del 
lloc pactat. Aquest webinar donarà les claus perquè l’empresa tingui 
aquesta informació indispensable per evitar malentesos i problemes 
a les compravendes internacionals.
Data: 20/10/2021 Horari: de 9 a 11h
Durada: 2h Ponents: Remigi Palmés


