
Nou Servei de subcontractació industrial

FRANÇA I ALEMANYA 



1- OBJETIUS

 Proposar un nou servei a les empreses catalanes de subcontractació industrial per:

 Donar resposta a l’alta demanda de PIMES catalanes de subcontractació industrial que tenen
interès en internacionalitzar-se en el mercat francès i alemany

 Posar en relleu el know-how i l'experiència de les empreses catalanes i poder col·laborar
amb vàries alhora que tenen activitats complementàries i competidores.

 Mutualitzar les accions de promoció i proposar als compradors locals una oferta de serveis
més complerta i atractiva.

 Oferir un servei a llarg termini i personalitzat a les empreses del sector.



2- QUÈ OFERIM? 

El Servei oferirà a les empreses participants la difusió i promoció dels seus serveis en els mercats
francès i/o alemany durant 1 any incloent:

 Presencia en la Plataforma/catàleg virtual de presentació en francès/alemany.

 Assessorament a les empreses: facilitant informació sobre el sector als mercats francès i
alemany, organitzant webinars de formació i presentació del sector o d’esdeveniments
específics. Webinars conjunts:

• 1er quadrimestre: webinar introductori i Doing Business en els mercats objectius.

• 2on quadrimestre: presentació del sector per part d’actors del mercat + networking
d’empreses, associacions i clústers internacionals amb empreses.

• 3er quadrimestre: conclusions i recomanacions del projecte, tendències dels mercats
+ presentacions de casos d'èxit.

 Identificació i contacte amb compradors locals dels sectors d’interès de les empreses
catalanes i seguiment dels contactes realitzats.

 Organització i acompanyament a les reunions virtuals de presentació que s’aconsegueixin
amb compradors potencials (fins a 3 reunions).



 Promoció de les empreses subcontractistes a través de campanyes de marketing en
xarxes socials professionals, publicacions sectorials i a través de plataformes de compres
B2B (si no tenen cost).

 Reporting mensual global a las empreses participants de la evolució del projecte.

 Serveis extres amb cost més beneficiós per a l'empresa :

 Organització i acompanyament a les reunions virtuals de presentació o de seguiment que
es puguin aconseguir amb compradors potencials, a partir de la quarta reunió.

 Nota: per cada reunió organitzada es cobrarà un import a les empreses catalanes de
20€. (Dedicació de 2 hores per reunió).

 Organització d'agendes de reunions: en el cas que s'estimi oportú, elaborar de forma
puntual una agenda de reunions individual a alguna de les empreses que formen part de la
plataforma.

2- QUÈ OFERIM? 



3- CONDICIONS

 Perfil objectiu de les empreses catalanes:

• Empreses petites i mitjanes que ofereixen serveis de subcontractació industrial

• Sector automoció, sector ferroviari, fabricants de maquinàries i utillatges pels sectors:
mèdic, farma i òptica, agrícola i energia, elèctrica i electrònica, climatització i
il·luminació.

 Requisits de participació:

• Experiència exportadora internacional.

• Domini de l'idioma anglès. Preferiblement francès o alemany.

• Web preferiblement traduïda a l'idioma del mercat de destinació, com a mínim en
anglès.

• Catàleg / documentació traduïda a l'idioma del mercat de destinació, o al menys en
anglès.

• Disposar d'un interlocutor de l'empresa que pugui donar una resposta àgil a les
peticions de les empreses internacionals.

• Presència al web Catalonia Industry Suppliers Catalonia Industry Suppliers, Catalonia
Industry Suppliers, el directori de les empreses industrials. ACCIÓ - Agència per la
Competitivitat de l'Empresa (gencat.cat)



3- CONDICIONS

 Durada i preu del servei:

- Durada: 1 any. Inici: març 2021.

- Preu paquet estàndard:

- 1 país: 350€/any

- 2 països: 700€/any

- Preu de les reunions organitzades: fins a 3 reunions, inclòs en el servei però a partir de
la quarta reunió l'empresa catalana assumirà el cost de 20€ per reunió.

 Inscripcions: omplir i enviar-nos el formulari de declaració d’interès abans el 12 de febrer

 Limitació a la participació de les empreses a 2 anys consecutius en el servei.

 Els serveis no inclosos en el paquet estàndard es pagaran a part en el marc d'un projecte 
individual.



Contactes Barcelona:

Barbara Canavese - Coordinadora geogràfica oficines Europa
bcanavese@gencat.cat

Cristina Cajal - Consultora en Internacionalització Sector Sistemes 
Industrials  
Ccajal.viade@gencat.cat


