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Aprofita l'eCommerce per vendre a tot el món

Gratuït i obert

Cupons 
International eTrade

Gratuït 
per empreses 
seleccionades
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Utilitzar navegador 
FIREFOX (NO 
Google Chrome)







PUNTS

Bloc 1. Coherència del pla d'actuacions detallat a la memòria tècnica amb el Pla de promoció internacional 200
a.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 125
No s'ha treballat cap àmbit 0
S'ha treballat 1 àmbit 25
S'han treballat 2 àmbits 50
S'han treballat 3 àmbits 75
S'han treballat 4 àmbits 100
S'han treballat 5 àmbits o més 125
a.2) L'empresa disposa del seu web traduït en un o més idiomes estrangers 25
L'empresa disposa del seu web traduït en un idioma estranger 0
L'empresa disposa del web traduït en més d'un idioma estranger 25
a.3) Recursos humans per realitzar el pla d'actuacions 50
Compta amb suport extern per a la realització del pla d'actuacions presentat 30 30

Compta amb departament intern per a la realització del pla d'actuacions presentat (addicionalment pot comptar o no amb suport extern) 50
b) Bloc 2. Recorregut de l'empresa a anteriors convocatòries del programa International e-Trade: participació de la sol·licitant en serveis 
d'assessorament individualitzat de l'edició 2020 del programa (formació i mentoria individual) o bé se li ha concedit un cupó
International e-Trade el 2021. 15

No ha participat en una de les edicions del 2020 i 2021 del servei d'assessorament individual en programes d'International e-Trade 0

Sí ha participat en darreres una de les edicions del 2020 i 2021 del servei d'assessorament individual en programes d'International e-Trade 15



c) Bloc 3: Avaluació global de les actuacions per la internacionalització: Projectes que treballin diferents àmbits
a la vegada: accions de màrqueting digital, participació en marketplaces, adaptació de la web a mercats
internacionals, adquisició de software per intel·ligència de mercat, altres (100 punts) 100
El projecte treballa 1 àmbit 25
El projecte treballa 2 àmbits 50
El projecte treballa 3 àmbits 75
El projecte treballa 4 o més àmbits 100
d) Bloc 4. Comercialització a través de marketplaces o directoris empresarials digitals internacionals 50
No es preveu la participació en marketplaces internacionals / directoris empresarials digitals 0
Es preveu la participació en 1 marketplace internacional/ directoris empresarials digitals 25
Es preveu la participació en 2 o més marketplaces internacionals / directoris empresarials digitals 50
e) Bloc 5. Projecció internacional digital de l'empresa 50
Empreses que no exporten 0

Empreses que exporten offline i online, i que volen consolidar mercats (augmentar vendes digitals a mercats concrets) 25
Empreses que exporten offline i que ara comencen a exportar digitalment 50
f) Bloc 6. Inversió en internacionalització digital: Inversió realitzada els darrers 3 anys i la prevista el proper any en 
internacionalització digital 80
Cap inversió 0
Menys de 10.000 EUR 15
Des de10.000 i per sota de 20.000 EUR 25
Des de20.000 EUR i per sota de 30.000 EUR 45
Des de30.000 EUR i per sota de 40.000 EUR 65
40.000 EUR o més 80



g) Bloc 7. Inversió realitzada en internacionalització digital respecte a la facturació el darrer exercici (xifra d'inversions / 
facturació de l'empresa 5
Fins a un 2% 1
Fins a un 4% 2
Fins a un 6% 3
Fins a un 8% 4
Més de 8% 5
TOTAL 500
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Per consultar els teus dubtes et pots adreçar a:
Gestió administrativa: 
ajuts.accio@gencat.cat
Gestió tècnica: 
internationaletrade@correu.accio.gencat.cat



SALA 1
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MDRmZjFmZWMtNjk1YS00ODQ2LWFkM2ItZjIzYjM1NTk0ZWRj%40thread.v2/0?context=
%7b%22Tid%22%3a%225d0ea409-bf8f-4d5a-800f-ea38950fe8a0%22%2c%22Oid%22%3a%2220b7b0ea-a1d7-
42f2-985c-6b90ad47ac5f%22%7d

SALA 2:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZDEwYTczYjktZTBlYy00MDFiLWJhYWUtYzA5Y2M5ODRlZDc5%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%225d0ea409-bf8f-4d5a-800f-ea38950fe8a0%22%2c%22Oid%22%3a%2220b7b0ea-a1d7-
42f2-985c-6b90ad47ac5f%22%7d

SALA 3: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ODA1MzdhMTYtZjdjNi00ZWUzLWI0MWQtZjYyYjU5OWZjYzEy%40thread.v2/0?context=%7
b%22Tid%22%3a%225d0ea409-bf8f-4d5a-800f-ea38950fe8a0%22%2c%22Oid%22%3a%2220b7b0ea-a1d7-
42f2-985c-6b90ad47ac5f%22%7d


