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Tramitació de demandes de compradors de les principals fires de Subcontractació Industrial 
 
En aquest pla anual de fires, les Borses de subcontractació recopilen OPORTUNITATS DE NEGOCI 
(unes 400 demandes anuals de compradors estrangers i espanyols) que adrecem directament a les 
empreses membres de la Borsa. A més les empreses interessades en exposar en aquestes fires 
tindran un descompte d’ aproximadament el 15% en el cost de participació a la fires i Trobades 

Fira web País Any 2015 

Southern Manufacturing http://www.industrysouth.co.uk/ UK 10-12 febrer  

Subfornitura http://www.fiereparma.it/event/subfornitura-2014/ Itàlia Març  

Industrie  http://www.industrie-expo.com/ França 7-10 abril  

 Zuliefermesse  
http://www.hannovermesse.de/en/exhibition/industri
al-supply/ Alemanya 13-17 abril 

Feria Subcontratación  http://subcontratacion.bilbaoexhibitioncentre.com Espanya 26-29 Maig 

 Subcon http://www.subconshow.co.uk/ UK Maig 

IBD Le Mans http://www.ibdlemans.com/ França Juny  

Ouest Industries http://www.ouest-industries.com/ França 2-4 Juny 

Südtec - Medtec http://suedtec.com/index.php?page=home-en Alemanya 21-23 juny 

Alihankinta http://www.subcontractingtradefair.com/ Finlàndia Setembre 

Airtec http://www.airtec.aero/index.php?id=1&L=1 Alemanya Octubre 

Siane http://www.salonsiane.com/ França 20-22 Octubre 

Fakuma  http://www.fakuma-messe.de/ Alemanya 13-17 octubre 

Rail Industry Meetings 

http://www.abe-
industry.com/railim/index.php/en.html#.VIq3ZNKG8
sc França Novembre 

Midest http://www.midest.com/ França 17-20 Novembre 

Compamed - Medtec http://www.medica-tradefair.com/ Alemanya 16-19 novembre 

Midest Maroc http://www.midest-maroc.com/index.php?/en# Marroc  Desembre  
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Benvolgut/da Subcontractista, 
 

 
Les borses de Subcontractació de Catalunya continuen el 2015 amb la nova etapa, proporcionant 
noves oportunitats comercials a nivell internacional, creant xarxes de contactes, promocionant els 
serveis per tot el món. 
 
En aquest pla anual de fires, Les Borses de subcontractació recopilen OPORTUNITATS DE 
NEGOCI que adrecem directament a les empreses membres de la Borsa.  
 
Relacionem a la següent pàgina exemples de les oportunitats de negoci que es van rebre l’any 2014 
en les diferents fires internacionals del sector industrial. 
 
MIDEST 2014 / 14 
Empresa:   Contacto: Sr. 
Dirección:  Cargo: Responsable de Compras 
    E_mail:  
Francia Tel 
Web:   
Dedicación: Fabricantes de herramientas de mano, equipos eléctrónicos y de potencia. 
Interesado en contactar con : Mecanizado de precisión con rectificado  integrado. Equipados con 
centros de mecanizado de 4 y 5 ejes, ISO 9001 obligatoria, control de calidad con máquina 
tridimensional. Se valorará que se disponga de marcaje laser y se requiere subcontratar el tratamiento 
térmico. Pequeñas series de 1 a 10 unidades. Son piezas complejas en aluminio AL70, AL75 con 
anodizado, acero 40CD612 con bruñido 
 
 
MIDEST 2014 / 21 
Empresa:   Contacto: Sr.  
Dirección:  Cargo: Comprador 
    E_mail:  
Francia Tel:    
Web:   
Dedicación: Soluciones de accesos electrónicos 
Interesado en contactar con : 1) Trabajos de calderería fina para sus equipos de control de acceso. 
Requieren procesos de corte laser, plegado,, soldadura, embutición, punzonado y marcaje. Materiales 
aluminio e inox. Series de entre 200, 300 o 500 conjuntos. 
2) Fundición de Zamak. Series de entre 300 y 1.000 piezas con tratamiento superficial de pintura. 
 
 
SIANE 2014 / 12 
Empresa:   Contacto: Sr.  
Dirección:  Cargo:  
    E_mail:  
Francia Tel:    
Web:  Fax:  
Dedicación: Fabricantes de conectores  
Interesado en contactar con :  
1) Embutición de precisión para pequeñas piezas. Material acero bajo en carbono y aleaciones con niquel. 
2) Estampación para fabricación de pequeñas pletinas rectangulares para conexiones. Dimensiones 
aproximadas 20 x 20 mm 
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Avantatges per a les empreses de la Borsa: 
 
Pertànyer a la borsa de subcontractació us permetrà: 
 

• Presentar-vos en 4 idiomes a contractistes estrangers (anglès, francès, alemany i italià) a 
través del portal  www.subcont.com   

• Accedir a demandes exclusives d’empreses del sector, realitzades a les fires internacionals. 
• Participar en accions de promoció a un preu especial. 
• Assessorar-vos sobre oportunitats de negoci amb sectors client innovadors: aeronàutica, 

tecnologies mèdiques, vehicle verd, ferrocarril, etc 
• Assessorar-vos sobre mercats internacionals. 
• Diferenciar la vostra empresa de la seva competència amb l’obtenció de contactes. 

 
Per només 25 € al mes, amb un únic pagament de 300 € l’any ( + IVA ), la vostra empresa 
podrà accedir a més de 300 demandes recopilades a fires internacionals de prestigi del sector de 
la subcontractació a Europa, sense moure-us del vostre despatx. 
 

 
A qui va adreçat aquest servei: 
 
Volem seguir  comptant amb empreses com la vostra, que fins el moment he format part de la 
nostra Borsa de Subcontractació i que coneixeu i utilitzeu els nostres serveis de subcontractació. 
 
Entenem per empresa subcontractista: 
 

“aquella a la qual una altra empresa li confia el procediment de realitzar per ella, i segons 
unes determinades indicacions preestablertes, una part de la seva producció” 
 

Com donar-se d’alta: 
 
Només cal que ens envieu un correu electrònic a l’adreça jferrer@cambramanresa.org , posant a 
l’assumpte: “ALTA BORSA SUBCONTRACTACIÓ” i les dades bàsiques de contacte de la vostra 
empresa. 
 
 

 
Manresa, a 8 de gener de 2015 . 

 

 
Jaume Ferrer 
Departament de Comerç Internacional 
Responsable Borsa de Subcontractació de Manresa. 
Tel . 938 724 222   a/e  jferrer@cambramanresa.org   
http://www.linkedin.com/in/jaumeferrercerch 
 


