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• Plametall es va crear l’any 2001.
• És un servei de promoció internacional compartit, 

creat per a les associacions patronals del sector 
del metall de Catalunya

• Les entitats que el formen Plametall: Centre 
Metal·lúrgic, Unió Empresarial Metal·lúrgica, i 
Unió Patronal Metal·lúrgica, tenen acords de 
col·laboració amb altres entitats del sector, pel 
que donen serveis a totes les empreses de 
Catalunya. 

• El sector de la subcontractació metal·lúrgica és 
un dels principals sectors dins de les 
associacions de Plametall.

• Les empreses participants en les accions de 
promoció organitzades són petites i mitjanes 
empreses.
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• Participació agrupada en fires internacionals del 

sector de Subcontractació industrial

• Grups d’exportació per a empreses del sector de 

subcontractació industrial

• Missions Comercials 

• Delegats internacionals
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a. Per tal de facilitar la presència de les empreses que 
s’inicien en el camp de l’exportació, oferim la possibilitat de 
participar a la fira en un estand compartit, coordinat per 
l’Entitat i amb un cost reduït, on les empreses disposen 
d’un espai propi per a presentar a través de panells, 
catàlegs i mostres, els seus productes.

b. Les empreses que participin a l’estand compartit no caldrà 
que desplacin un gran nombre de persones, ja que es 
compte amb un servei comú d’atenció als estands per a la 
distribució de la informació de les empreses participants, 
així com de la recollida de les consultes que es produeixin 
al llarg de la fira.

c. Campanya de difusió de la participació a la fira. 
d. Mailing electrònic a més de 1.000 empreses franceses
e. Coordinació del transport agrupat a la fira.
f. Ajuda en la tramitació de la inscripció, disseny del espai, 

lloguer de mobiliari, etc.
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Fires amb participació agrupada al 2022: 

FIRA MIDEST EN EL MARC DE GLOBAL INDUSTRIE, A 

PARÍS

La fira Midest de París tindrà lloc entre els dies 17 i 20 de maig 

del 2022. Es tracta d'un dels esdeveniments més importants 

per a la subcontractació a nivell mundial i amb gran influència 

pel països de parla francòfona, i forma part de la trobada 

empresarial GLOBAL INDUSTRIE, simultàniament amb les 

fires INDUSTRIE (tecnologies de la producció), SMART 

INDUSTRIES (indústria del futur i 4.0) i TOLEXPO (maquinària 

per xapa, bobines, tub i perfils).
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Fires amb participació agrupada al 2022: 

SALÓ SIANE A TOLOSA

a. El Saló de SIANE és celebrarà del 18 al 20 d’octubre de 

2022 a Tolosa a l’Occitània francesa,  que és una zona 

amb un important dinamisme en tots els sectors industrials 

i especialment en els camps de l'aeronàutica i la mecànica.

b. Es preveu la realització de mes de 1.000 reunions 

empresarials a SIANE .

c. La fira compta amb un servei de reunions B2B molt eficaç 

que permet conneixer amb antelació les reunions a 

realitzar.
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Característiques dels Grups d’exportació: 

a. Aquesta acció consisteix en reunir un grup 

d’empreses (mínim de 3) que actuaran conjuntament 

en aquest mercat per una durada determinada de 12 

mesos inicials, mitjançant l’actuació d’un comercial 

especialitzat en la subcontractació metal·lúrgica i 

coneixedor del mercat.

b. Les despeses generades pel grup es reparteixen 

entre totes les empreses integrants.

c. L’Entitat Organitzadora tutela i coordina el grup en 

totes les seves fases.  
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Els objectius del grup d’exportació són: 

a. Introduir-se en el mercat objectiu, tant per vendre -hi 
productes, com per a cercar socis o implantar-s’hi 
industrialment.

b. Potenciar la cooperació entre empreses per a la 
internacionalització dels seus productes o serveis.

c. Guanyar competitivitat a través de noves oportunitats 
de negoci.

d. Implementar millores en els processos de negoci 
(subministrament, assistència tècnica, manteniment, 
etc.)

Mercats objectiu: 

a. França

b. Alemanya
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Conscients de la importància de poder visitar el 

país i de la rellevància que té en molts països el 

cara a cara, hem optat aquest 2022 per tornar a 

programar les missions comercials en format 

presencial per a les empreses que ho sol·licitin, tot i 

donar l’opció de fer-les de manera virtual si 

l’empresa ho demana o si les restriccions de la 

Covid-19 ho aconsellen.
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Serveis inclosos en les missions comercials:

Jornada 
Informativa

Reunió prèvia 
empresa-
consultor

Preparació 
d’agenda

Informació del 
mercat

Missió 
presencial o 

virtual.

Reunió 
seguiment 

post-
missió
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Nom Data 

MISSIÓ COMERCIAL A CROÀCIA-ESLOVÈNIA-HONGRIA del 25/04/2022 

al 29/04/2022 

MISSIÓ COMERCIAL A COSTA IVORI-SENEGAL del 16/05/2022 

al 20/05/2022 

MISSIÓ COMERCIAL A POLÒNIA-TXÈQUIA-ESLOVÀQUIA del 23/05/2022 

al 27/05/2022 

MISSIÓ COMERCIAL A SUD-ÀFRICA-MOÇAMBIC del 13/06/2022 

al 17/06/2022 

MISSIÓ COMERCIAL A PERÚ-XILE-ARGENTINA del 27/06/2022 

al 01/07/2022 

MISSIÓ COMERCIAL A KAZAKHSTAN-UZBEKISTAN del 26/09/2022 

al 30/09/2022 

MISSIÓ COMERCIAL A COLÒMBIA-BRASIL del 03/10/2022 

al 07/10/2022 

MISSIÓ COMERCIAL A MARROC del 17/10/2022 

al 21/10/2022 

MISSIÓ COMERCIAL A ARÀBIA SAUDITA-DUBAI del 24/10/2022 

al 28/10/2022 

MISSIÓ COMERCIAL A MÈXIC del 07/11/2022 

al 11/11/2022 

MISSIÓ COMERCIAL A ISRAEL I TURQUIA del 14/11/2022 

al 18/11/2022 

MISSIÓ COMERCIAL A AFRICA OCCIDENTAL:GHANA I 

COSTA D´IVORI 

del 21/11/2022 

al 26/11/2022 

MISSIÓ COMERCIAL A CUBA del 28/11/2022 

al 01/12/2022 
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Serveis oferts:

1. Informació contrastada des del país sobre la situació del

mercat a través dels nostres experts en cada país.

2. Recerca de nous proveïdors, que degut a les dificultats,

retards i encariment dels subministraments dels mercats

asiàtics pugueu necessitar.

3. Realitzar gestions puntuals amb empreses, administratives

o duaneres al país objectiu a través dels nostres delegats.

4. Realitzar una selecció contrastada d’agents, distribuïdors o

importadors del seu producte en els mercats escollits, i

preparació d’ entrevistes virtuals amb els contactes

seleccionats per a l'empresa.

5. Altres serveis personalitzats.



Moltes gràcies 
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Josep M. Campanera 

jmcampa@plametall.cat

www.plametall.cat

mailto:jmcampa@plametall.cat
http://www.plametall.cat/

