


Gratuït i obert

Cupons 
International eTrade

Gratuït 
per empreses 
seleccionades





•

•

•



•

•

•

•

•

•

•

•

•

< 250 treballadors
< 50M€ de Volum 

de negoci / < 43M€ 
balanç general 

anual
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CRITERI Valor màxim 
subcriteri

Valor màxim 
criteri

Bloc I. Coherència del pla d’actuacions amb el Pla de promoció internacional 250

1.1. El pla d’actuacions està alineat amb el Pla de promoció internacional presentat: viabilitat dels mercats 
escollits, àmbit legal i fiscal, posicionament de marca, logística, desenvolupament web o ecommerce propi 
o participació en mercats electrònics tercers, incorporació d’eines digitals per l’optimització del negoci 
internacional.

200

1.2. L'empresa està preparada  per afrontar la internacionalització en el país o països escollits utilitzant els
canals digitals: web adaptada als mercats internacionals, inversió per la implementació de les accions i 
recursos humans per realitzar el pla d’actuacions.

50

Bloc II. Impacte en la internacionalització: augment de les exportacions durant els pròxims 2 
anys.

200

Bloc III. Recorregut de l'empresa a anteriors convocatòries del programa International 
eTrade: participació de la sol·licitant en serveis d’assessorament individualitzat del programa 
(mentoria individual o cupons). 

50

TOTAL 500
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https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=911362
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/internacionalitzacio/expansio-i-vendes-internacionals/international-etrade/
mailto:ajuts.accio@gencat.cat
mailto:internationaletrade@correu.accio.gencat.cat




Empresa catalana de roba 
infantil

Objectiu: Vendre on-line a mercats 
europeus (començant per França i 
Itàlia i Holanda) a través del 
Marketplace Zalando

1 Subscripció a Zalando

3 Crear contingut per Instagram en 
aquests mercats

2 Desenvolupament d’accions de 
màrqueting a Zalando

4 Utilitzar programari per treballar el 
SEO, benchmark de la competència, 
identificar paraules clau, etc.

Quota d’alta i permanència al mercat 
electrònic

Despeses de campanyes publicitàries al mercat 
electrònic

Despeses d’agències o especialistes en 
comunicació i màrqueting digital

Despesa de contractació i integració del 
programari



Empresa catalana de 
maquinària alimentaria

Objectiu: Posicionar-se on-
line i captar leads a Mèxic

1 Optimitzar el posicionament a cercadors 
(SEO + SEM), pàgines d’aterratge, etc. 

3 Produir vídeo-catàleg amb la 
descripció dels productes

2 Inscripció en directoris sectorials 
digitals

4 Campanyes de linkedin (publicació 
de continguts, publicitat, 
identificació de contactes, etc.)

Despeses de desenvolupament d’accions 
de màrqueting digital internacional

Despeses de subscripció

Despeses de creació de continguts amb 
orientació internacional pel web

Despeses de desenvolupament 
d’accions de màrqueting digital 
internacional

ACTUACIONS TIPUS DE DESPESES



Més informació:

E-mail: 
internationaletrade@correu.accio.gencat.cat

Web:
https://www.accio.gencat.cat/es/serveis/internaciona
litzacio/expansio-i-vendes-
internacionals/international-etrade/

mailto:internationaletrade@correu.accio.gencat.cat
https://www.accio.gencat.cat/es/serveis/internacionalitzacio/expansio-i-vendes-internacionals/international-etrade/


mailto:info.accio@gencat.cat
http://www.accio.gencat.cat/
http://catalonia.com/

