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Nota de premsa 

 

Panell exclusiu d’experiències empresarials en un espai inspiracional sobre 

gestió empresarial d’èxit 

 

LA CAMBRA DE TERRASSA ESTRENA LES EXPERIÈNCIES 

PLATÓ ON RECONEGUTS EMPRESARIS EXPOSARAN ELS 

SEUS CASOS D’ÈXIT EN EXPANSIÓ INTERNACIONAL 
 

 

 

Terrassa, 17 de novembre de 2021. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis 

de Terrassa presenta les Experiències Plató, un espai únic i inspiracional en el 

qual els i les assistents podran comprovar experiències reals d’èxit que no es 

troben en cap manual. Així, reconeguts empresaris exposaran diferents casos 

d’èxit, reptes del dia a dia en la gestió empresarial.  

 

En primera persona, diferents empresaris/àries i directius/ives d’empreses amb 

reconeguda trajectòria, faran arribar les seves vivències, amb coneixements 

pràctics en un total de 12 experiències amb diferents estratègies d’expansió 

internacional, explicades en primera persona. Entre d’altres, es tractaran els 

elements clau que han portat a aquestes empreses a decidir els mercats 

internacionals per a l’exportació, el disseny del canal de distribució adient per fer 

arribar la proposta de valor al client final, o l’establiment de filials, entre d’altres. 

 

 

Cada empresari/ària participant podrà crear un itinerari propi segons les 

seves necessitats actuals en estratègia comercial internacional 

D’entre els diferents panells de les Experiències Plató, els i les participants poden 

triar el seu propi itinerari, aquelles experiències que s’ajusten a les necessitats i 

al moment estratègic actual de la seva companyia, i que siguin inspiradores per 

conduir una estratègia d’expansió internacional. 

 

D’aquesta manera, directius i directives, directors/es generals i export managers 

podran reforçar, gràcies a les vivències de reconeguts empresaris coneixements 

d’aplicació directa en l’estratègia de l’empresa a curt, mig i llarg termini de 

l’empresa, ja sigui en exportació directa com a distribuïdor, agent comercial, amb 
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accions comercials o e-commerce; la presència directa amb filials comercials 

situades en mercats internacionals; o bé amb l’exportació de projectes, com ho 

són les licitacions o els projectes clau en mà.  

 

Així, cada empresari/ària participant pot crear el seu propi itinerari, d’entre la 

següent proposta d’Experiències Plató, que se celebraran en el marc d’un 

esmorzar relacional: 

 

ESTRATÈGIES PER INICIAR-TE EN LA INTERNACIONALITZACIÓ I/O POTENCIAR 

L’ACTUAL ESTRATÈGIA 

Data Tipus experiència Títol de l’experiència Ponent 

19/01/2022 Exportació directa: 

distribuïdor 

Accés a països 

complexos 

Toni Cabal,  

CEO Fragrance Science 

25/01/2022 Exportació directa: 

distribuïdor 

Distribuïdor? Molt millor 

partner! 

Joan Hinojo,  

CEO Circontrol 

08/02/2022 Exportació directa: 

agent comercial 

Internacionalitzem 

l’empresa abans no 

sigui una necessitat 

Jordi Malgosa,  

CEO Auxicolor 

23/02/2022 Exportació directa: 

acció comercial pròpia 

Patent. Vehicle 

d’exportació 

Josep Gamundi,  

CEO Relieves Egara 

08/03/2022 Exportació directa: 

acció comercial pròpia 

Client final i distribuïdor: 

estratègia mixta 

Eduard Broto,  

CEO Chemipol 

24/03/2022 Exportació directa: e-

commerce 

E-commerce com a eina 

per fidelitzar clients i 

d’exportació propera 

Maria Teresa Aurell,  

CEO Fil Katia 

ESTRATÈGIES AMB LA COMPLEXITAT DE LES FILIALS 

05/04/2022 Presència directa: filial 

comercial 

L’aventura d’obrir filials: 

cada mercat és un cas 

únic 

Joan Hinojo,  

CEO Circontrol 

27/04/2022 Presència directa: filial 

comercial 

L’aventura d’obrir una 

filial 

Xavier Martín,  

CEO FARO Barcelona 

11/05/2022 Presència directa: filial 

comercial 

L’aventura d’obrir una 

filial productiva 

Santi Giles,  

CEO Estamp 

ESTRATÈGIES ESPECÍFIQUES DE LICITACIONS I PROJECTES CLAU EN MÀ 

25/05/2022 Exportació projectes: 

licitacions 

Licitacions 

internacionals en béns 

d’equip 

Ramon Sarió,  

CEO Beralmar Tecnologic 

07/06/2022 Exportació projectes: 

clau en mà 

Tot allò que no 

t’expliquen de les 

licitacions internacionals 

Faustino Díaz,  

CEO Dimasa Grupo 

22/06/2022 Exportació projectes: 

licitacions 

Licitacions 

internacionals en el 

sector d’energies 

renovables 

Ramon Nicolau,  

CEO AECA Solar 
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Els i les participants en les Experiències Plató veuran reforçats els seus 

coneixements per a l’anàlisi i la gestió del repte estratègic i obtindran noves idees 

per aconseguir que les empreses siguin més competitives en un mercat 

internacional que cada cop és més exigent. Així mateix, podran identificar 

diferents actuacions i oportunitats dins de la seva pròpia empresa, a través de les 

experiències d’altres companyies consolidades. Per a les inscripcions a aquests 

panells, les persones interessades poden fer-ho a través d’aquest enllaç.  

 

L’Espai Plató, desenvolupat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de 

Terrassa està ja consolidat com a entorn relacional i de participació entre 

empresaris i empresàries i directius/directives de diferents sectors productius, que 

poden compartir i intercanviar coneixement sobre les seves experiències 

professionals, reptes del dia a dia de la gestió de l’empresa, etc. amb d’altres CEO 

de diferents sectors productius, mai amb empreses de competència directa.  

 

Al llarg de l’any, la Cambra de Terrassa facilita aquests espais multisectorials de 

proximitat i no competència, personalitzats segons les necessitats de cada 

companyia. Contribueix a inspirar noves oportunitats estratègiques empresarials 

i aprenentatges de valor, aportant solucions i potenciant el talent existent, per a 

una millor competitivitat i adaptació de les companyies a l’entorn actual. 

 

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa  
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una entitat empresarial de referència amb una 
sòlida trajectòria que defensa dels interessos empresarials de la seva demarcació i que té una ferma vocació 
de servei a les empreses.  
L’activitat de servei de la Cambra es focalitza en diversos àmbits, com la internacionalització, la formació 
empresarial i l’assessorament en la gestió, així com el suport a tots els emprenedors. 
D’altra banda, la Cambra afavoreix també les relacions de negoci organitzant esdeveniments de referència 
que són un important punt de trobada per als empresaris. 
 
A partir del seu coneixement, la seva experiència i una constant proximitat a l’entorn empresarial, la Cambra 
de Terrassa va emprendre una nova etapa l’any 2012, fonamentada en un model de pertinença i adhesió 
voluntària de les empreses. L’objectiu de l’entitat és aportar serveis de valor afegit al negoci i contribuir a 
que l’empresa sigui més competitiva en un entorn internacional. 
 
La demarcació de la Cambra de Terrassa la integren 12 municipis: Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, Olesa 
de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i 
Viladecavalls. 

https://www.cambraterrassa.org/experiencies-plato/

