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LA
SEGONA
JORNADA
D’INTERNACIONALITZACIÓ REUNEIX UN
TOTAL DE 120 EMPRESARIS, DIRECTIUS
I PROFESSIONALS
Terrassa, 7 de novembre de 2017. Sota l’enunciat “Embarcament cap
a noves oportunitats”, el proper 9 de novembre s’inaugurarà la segona
edició de la Jornada d’Internacionalització. Un total de 120 directius
d’empreses amb activitat internacional i professionals vinculats amb el
món de la internacionalització es reuniran a la seu de la Cambra de
Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa per participar d’una jornada
professional d’alt perfil tècnic que integra conferències, sessions de
prospectiva de mercats, divulgatives i de debat sobre les noves
tendències en el comerç internacional i espais relacionals orientats a
afavorir la generació de contactes i l’intercanvi d’experiències.
Del programa de la Jornada destaca la conferència sobre l’escenari
econòmic global, que anirà a càrrec d’Agustín García Serrador, directiu de
la unitat d’Escenaris Econòmics Globals de BBVA Research, seguit de
sessions de divulgació sobre les estratègies d’entrada i consolidació
empresarial en mercats madurs des d’una perspectiva sòcio-cultural, les
claus per desenvolupar una agenda de contactes efectiva i els quatre
pilars d’àmbits jurídics internacionals. Per altra part, se celebrarà una
taula rodona sobre el futur de la logística internacional i les noves
tendències en aquest àmbit i una sessió de prospectiva comercial dels
mercats del sud-est asiàtic. Finalment, tindrà lloc un espai de networking
en el que els participants podran reunir-se de forma individual amb els
representants de les delegacions consulars presents a l’acte (Canadà,
Colòmbia, Emirats Àrabs Units, Hongria, Kazakhstan, Regne Unit,
Romania i Turquia), així com de la Cámara Española de Comercio para
Bosnia i Herzegovina.
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La segona edició de la Jornada d’Internacionalització ha estat organitzada
conjuntament entre la Cambra de Terrassa i BBVA en el marc del conveni
de col·laboració subscrit entre ambdues institucions per a la promoció
d’accions de divulgació d’estudis econòmics i l’anàlisi de mercats
internacionals. Aquest esdeveniment compta també amb el patrocini de
Port de Barcelona, DSV i BlueBiz Air France KLM, i la col·laboració de
l’Ajuntament de Terrassa i la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ,
l’Enterprise Europe Network i la Comissió Europea.
Programació de la jornada
•

A les 9:30 hores se celebrarà l’obertura formal de la jornada a
càrrec del president de la Cambra de Terrassa, Marià Galí, i del
director a Catalunya del Segment Empreses de BBVA, Iñigo de
Basterrechea.

•

A les 9:50 hores, començarà la conferència sota el títol “Escenari
Econòmic Global“, a càrrec d’Agustín García Serrador, directiu de
la unitat d’Escenaris Econòmics Globals de BBVA Research .

•

A les 10,30 hores
tindrà lloc una sessió informativa sobre
“Estratègies d’entrada i consolidació empresarial en mercats
madurs; un enfocament sòcio-cultural” a càrrec d’Alexandra Masó,
estratega de mercat.

•

A les 11:00 hores se celebrarà una sessió de prospectiva comercial
sota el títol de “Com accedir a països del sud-est asiàtic
(Indonèsia, Filipines, Tailàndia, Vietnam, Cambodja, Birmània,
Brunei i Laos), a càrrec de Carlos Gastón, chief representative de
la BBVA-Indonesia Representative Office, i Núria Hervás,
responsable de comerç exterior & FX, Direcció Regional Catalunya,
de COMEX BBVA. En el marc d’aquesta sessió es presentarà el
balanç de la missió a Singapur i Indonèsia de la Cambra de
Terrassa realitzada el mes d’octubre de 2017.

•

A les 12:15 hores tindrà lloc una sessió de divulgació que, sota el
títol de “Manual pràctic per fer negocis amb èxit” oferirà una
ponència sobre “Les 5 claus per a una bona agenda de contactes”,
a càrrec de Iolanda Pujol, responsable de comerç internacional de
la Cambra de Terrassa, i una altra ponència sobre “Els 4 pilars
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d’àmbits jurídics internacionals”, a càrrec de Marta Torrents,
secretària general i advocada especialitzada en comerç
internacional de la institució empresarial terrassenca.
•

A les 13:00 hores se celebrarà una taula rodona sobre “El futur de
la logística internacional i noves tendències empresarials” en el
marc de la qual s’impartiran dues ponències: “Smart Port: De la
teoria a la pràctica”, a càrrec de Carles Rúa, responsable de
Projectes Estratègics i d’Innovació del Port de Barcelona; i “Noves
tendències en logística internacional”, a càrrec de Iban Mas,
managing director Spain & Portugal de DSV Air & Sea SAU.

•

A les 14:00 hores s’obrirà un espai de networking amb els
representants de les delegacions consulars que se celebrarà en el
marc un dinar de cloenda.
2a JORNADA D’INTERNACIONALITZACIÓ
“EMBARCAMENT CAP A NOVES OPORTUNITATS”

Data: Dijous 9 de novembre de 2017
Lloc:
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa
Com arribar: http://www.jornadainternacionalitzacio.com/#contacte
Horari:
08.45 h
Acreditacions
09.00 h
Espai networking
09.30 h
Presentació i benvinguda institucional de la jornada
09.50 h
Conferència: “Escenari econòmic global”
10.30 h
Sessió informativa: “Estratègies d’entrada i consolidació
empresarial en mercats madurs; un enfocament sòcio-cultural”
11.00 h
Sessió de prospectiva comercial: Com accedir a països del sud-est
asiàtic (Indonèsia, Filipines, Tailàndia, Vietnam, Cambodja,
Birmània, Brunei i Laos)
11.45 h
Espai networking
12.15 h
Sessions de divulgació: Manual pràctic per fer negocis amb èxit
13.00 h
Taula rodona: “El futur de la logística internacional i noves
tendències empresarials”
14.00 h
Espai de networking amb representants de les delegacions
consulars
Confirmacions d’assistència a: Departament de Comunicació de la Cambra de Terrassa
(comunicacio@cambraterrassa.org ó al telèfon 93 733 98 33 - 678 754 207)
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