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a Alemanya

29 de març de 2022
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SEMINARIS 
OPORTUNITATS 
MERCAT

Overview del sector de 
la salut i oportunitats 
de negoci als diferents 
mercats (29,30,31 Març)

Obertura de la 
convocatòria 

Selecció competitiva  
d’empreses 
participants (mínim 6 –
màxim 10 empreses per 
mercat)

 Formulari

FASE 1 
ASSESORAMENT
ESTRATÈGIC

Assessorament en grup 
sobre aspectes claus 
Digital Health i Medtech 
per l‘accès als mercats.

Reunió individual  
d‘assessorament 
personalitzat amb 
consultoria especialitzada.

 Informe de 
recomanacions per 
l‘entrada al mercat (route 
to market). 

FASE 2
ACCES AL MERCAT

Suport en la 
identificació i presa 
de contacte amb 
socis comercials 

• Clients directes
• Distribuïdors
• Socis comercials

• Possible participació en 
esdeveniments 
(Medica, altres)

Maig – juliol 2022Març- abril 2022 Agost - Nov 2021

Servei Expansió Salut Digital i Medtech a Alemanya



A qui va dirigit?

3

• Empresa del sector de la Salut Digital i Medical Devices. 

• Amb producte o servei preparat per entrar al mercat amb una proposta de valor innovadora.

• Experiència prèvia en exportació (mínim 1mercat estranger).

• Facturació mínima o prevista de 100.000 EUR.

* Es valoraran totes les sol·licituds de les empreses interessades.



Característiques del Servei Expansió Salut Digital i Medtech
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 No es pot accedir directament a la Fase 2 “d’accés al mercat”.

És essencial la fase I de consultoria personalitzada per definir la millor estratègia d’entrada al mercat alemany.

 La Fases I i la Fase II no han de ser necessàriament consecutives.

Les empreses que necessitin fer canvis en producte o estratègia podran accedir a la Fase 2 del programa al llarg de

l’any 2022 (segons l’ocupació de l’Oficina Exterior) o a la convocatòria de l’any següent.

 Les oficines Exteriors estaran involucrades en totes les fases del Servei.

 Els experts locals participaran en la selecció de les empreses participants en la fase I del servei.



Cost

Bonificació 62,5 % de 
consultoria externa i 
hores de dedicació 

d’ACCIÓ 
+ 

67% de descompte 
addicional per greu 
situació geopolítica 

SEMINARIS 
OPORTUNITATS MERCAT

FASE 1 
ASSESORAMENT

ESTRATÈGIC

FASE 2
ACCES AL MERCAT

 Sense cost
 Finançament EEN

Preus sense iva

809 € 

*Fins a 80 hores de consultoria*3 hores d’assessorament en grup 
+ 2 hores assessorament individual

156 € 

 No estan incloses les despeses de viatge i organització 

(en cas de participació a fira o esdeveniment). 



Contacta’ns!

934 767 206
info.accio@gencat.cat
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona

accio.gencat.cat
catalonia.com

Segueix-nos a les xarxes socials!

accio_cat
@Catalonia_TI

linkedin.com/company/acciocat/
linkedin.com/company/invest-in-catalonia/


