El repte de l’exportació
per a les pimes
agroalimentàries
Jornada tècnica
VIC, dimecres 23 de maig de 2018

Presentació
En un context de saturació i molta
competència, els mercats exteriors
són una bona opció per al sector
agroalimentari, que és un dels
principals exportadors. Tanmateix, les
pimes agroalimentàries es troben amb
barreres culturals, idiomàtiques, i
mancances tècniques i organitzatives
que els dificulten ser-hi presents. Hi
ha, però, a Catalunya, nombrosos
exemples de petites empreses que
han tingut èxit en exportar un bon
producte mitjançant el canal adequat.
En aquesta jornada, es tractaran els
punts clau que cal superar per
exportar amb èxit, i es donaran les
pautes per al disseny i seguiment d’un
pla d’exportació per a una pime
agroalimentària.

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.15 h Com afrontar el repte d’iniciar l’exportació per una pime:
problemes i dificultats. Quins canals de distribució? Com
superar les barreres administratives i mentals
Sra. Sara Garcia, consultora de Vendes i Exportació, Mediterrae
Foods.
11.00 h Pausa
11.30 h Com fer una autodiagnosi de la situació de l’empresa per a
l’exportació? Selecció del producte i mercat a exportar.
Metodologia per a l’elaboració i seguiment d’un Pla
d’Exportació
Sra. Sara Garcia, consultora de Vendes i Exportació, Mediterrae
Foods.
13.00 h Presentació del Programa d’assessorament en exportació de
CREACCIÓ, en el marc del projecte Fet a Osona
Sra. Anna Esmarats, CREACCIÓ.
13.15 h Cloenda de la jornada

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Lloc de realització
Auditori del VIT
Recinte firal El Sucre
Carrer de la Llotja, s/n
08500 – VIC
Telèfon: 937 027 286

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través del següent enllaç:
https://goo.gl/forms/7mHG6ucf5EYkeaB92
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
Per a més informació, contacteu amb l’Escola Agrària de l’Empordà:
Tel.: 972 630 622 – A/e: fribasn_ext@gencat.cat
Persona de contacte: Sr. Ferran Ribas

@ruralcat
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