
 

 
  

  

   

   

 

Ja s’ha obert el termini per a la presentació de sol·licituds per a participar a la 4a edició del 
Programa de Suport a la Internacionalització d'empreses de Terrassa 

  

 

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa 

impulsen un any més, el programa de suport a la internacionalització 

per ajudar a les empreses de la ciutat a portar a terme els seus projectes 

d’internacionalització. 

  



 

 

QUÈ ÉS? 
Un programa per al creixement i expansió 
internacional, cofinançat per l'Ajuntament de 
Terrassa i la Cambra de Comerç de Terrassa 
i, per tant, 100% gratuït per a l'empresa.  
 
La data límit de presentació de sol·licituds serà 
el dia vint-i-cinc de març. 

 

 

QUI HI POT PARTICIPAR?  
Tota empresa de Terrassa amb vocació 
internacional, sigui quin sigui el seu estadi 
d'exportació (inici, consolidació o 
diversificació). 
 
OBJECTIU 
Donar suport a aquelles empreses que es 
troben tant en procés d'internacionalitzar-se 
com aquelles que ja tenen experiència 
exportadora. 
 
COST 
Aquest programa està cofinançat entre 
l'Ajuntament de Terrassa i la Cambra de 
Comerç de Terrassa i, per tant, és 100% 
gratuït per a l'empresa. 
 
EXECUCIÓ 
Fins al 31 de desembre de 2022. 

QUIN SUPORT REBRÀ L'EMPRESA? 
Tot i que els requeriments de cada empresa 
poden ser diversos i cal analitzar-los cas per 
cas, el programa inclou projectes com: 

• Anàlisi de priorització de mercats i 
valoració del potencial producte. 

• Definició del perfil de partners i canal 
de distribució en destí. 

• Planificació i preparació de 
l'estratègia d'internacionalització. 

• Preparació de condicions per a 
negociacions internacionals.  

• Recerca de contactes en algun mercat 
objectiu. 

• Anàlisi de fluxos comercials 
d'importació i exportació. 

  

Per poder participar en la 4a edició del programa de "Suport a la internacionalització d’empreses 
de Terrassa" és necessari emplenar el següent formulari: 

  

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ  

  

Data límit de presentació de candidatures: 25 de març de 2022 

*En aquesta edició se seleccionaran 6 empreses. Les candidatures presentades s’analitzaran en el comitè de 
treball i es donaran a conèixer aquelles que hagin estat seleccionades el dia 8 d'abril de 2022 

  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHxFBLfNZCMj0OaoBZVs1zud74F84_kSqEL2sybsnc165Chg/viewform

