
 
 
           
 

 

               

 

 

 

MISSIÓ SUBCONTRACTACIÓ INDUSTRIAL A FRANҪA 
 

Presentació acció de promoció a França per empreses de la 
subcontractació industrial 

 Fira SIANE Tolosa del 22 al 24 d’Octubre 2019 
www.salonsiane.com  

Inscripcions fins al 17 de maig de 2019 
 

  
 

 
SECTORS CLIENTS: Empreses de subcontractació industrial 
Fabricants de parts i components metàl·lics, plàstic, cautxú, fabricants de motlles i matrius, cablejat 
elèctric, cartes electròniques, injecció, altres; subministren a sectors com l’automoció, l’aeronàutic, la 
il·luminació, la construcció de maquinària i utillatge, robòtica, productes electrònics, equipaments 
mèdics i d’ òptica, etc. 
 
En el marc del Pla d’Acció Internacional de les Cambres 2019 i en col·laboració amb ACCIÓ, 
s’organitza una nova missió empresarial a França per les empreses del sector de Subcontractació 
Industrial. Aquest any, proposem a les empreses participants: 
 
 Una participació a la Fira SIANE de Tolosa que tindrà lloc del 22 al 24 d’Octubre de 2019. 

L’empresa tindrà un estand d’exposició de 27 m2 compartit entre 5 empreses per rebre els 
visitants i els clients potencials, amb expositors per catàlegs dels participants, mostradors, 
taules i 3 cadires;  i amb inscripció al catàleg de la Fira i a les Trobades organitzades per SIANE. 

 Una agenda de reunions realitzada per ACCIO França personalitzada amb compradors 
d’empreses franceses a la fira i a les empreses ubicades a prop de Tolosa i que no es poden 
desplaçar a la fira.  

 
 

http://www.salonsiane.com/


 
 
           
 

 

               

 

 

Localització estand SIANE a Hall 5 Salon SIANE 
 

 
 
 
Es tracta de la fira de subcontractació industrial més important de la zona sud. A més del sector 
essencial de l’aeronàutic on es necessita homologació per col·laborar, es tracta sobretot dels sectors 
de fabricants de maquinàries, d’equipaments mèdics i electrònics. 
 
L’objectiu de la missió és doble: donar suport a una participació agrupada a la fira SIANE com 
esdeveniment important de la zona Occitània pel sector industrial, i promoure la presència de les 
empreses participants per trobar al màxim d’empreses franceses i fomentar nous projectes. 
 
Les exportacions catalanes baten rècord històric. França és el primer mercat estranger per a les 
empreses catalanes. L’any 2017, les exportacions de Catalunya a França van ser de més de 11.000 
milions, amb un creixement d’un 7,3% respecte l’any anterior, representant un 15,8% del total. Prop 
del 40% d’aquestes exportacions són de productes industrials. Les empreses catalanes gaudeixen al 
país d’una bona imatge pel que fa a la qualitat i la competitivitat dels seus productes, a més del seu 
grau tecnològic.  
 



 
 
           
 

 

               

 

 

La regió d’Occitània, és la quarta regió industrial de França amb el 7,3% de PIB nacional. Des de 2001, 
aquesta regió té un creixement constant que s’explica per la presència de la indústria aeronàutica 
però també per les implantacions d’indústries agroalimentàries, química i de salut, i per tant, l’any 
2019 comença amb bones expectatives. La seva proximitat geogràfica i cultural amb Catalunya es 
converteix en un soci privilegiat de les empreses catalanes. 
 
Empreses contactades en les edicions anteriors: 
 

   

 
 

 

 
 
Aquesta jornada us permetrà conèixer de primera mà les oportunitats del mercat i les accions al 
vostre abast per poder aprofitar-les. 
 
La missió inclou: 
 Estand d’exposició compartit a la fira SIANE Tolosa del 22 al 24 d’Octubre de 2019. 
 Reunió Skype amb el responsable de l’elaboració de l’agenda per definir els perfils de clients 

potencials a contactar (s’ha de correspondre en la majoritat amb el perfils prèviament 
indicats). 

 Elaboració d’una fitxa de presentació de l’empresa catalana en francès. 
 Identificació i prospecció de clients potencials. Es prioritzarà empreses de la zona Occitània i 

Nova Aquitanià dels perfils següents: automoció, aeronàutic, construcció de maquinària i 
utillatge, fabricants de maquinaries pel sectors medical i òptica, de productes electrònics, de 
reg, de petits maquines agrícoles, de productes de climatització, de il·luminació i informàtica.   
Al final de la missió, s’enviarà el fitxer amb mails, telèfons i comentaris dels compradors 
contactats (interès, no interès, contactes a seguir, amb potencials, etc.). 

 Agenda individualitzada a l’estand de la fira (o a la seu de l’empresa si es situa a prop de 
Tolosa). 

 Suport logístic (recomanació Hotels, mitjà de transport, servei de traductors). El cost  
d’aquests serveis anirà a càrrec de l’empresa participant 

 
 
Itinerari / quotes /  Dates d’inscripció 
 Itinerari: Tolosa ( França ) 



 
 
           
 

 

               

 

 

 Quota de participació:  ( 4.100 + IVA ) 
 Empreses sòcies Borsa Subcontractació Industrial   ( 3.800 + IVA ) 
 Data límit d’inscripció: 22 de maig de 2018  
 Places limitades a 5 empreses 

 
Més informació: 
Jaume Ferrer  Telèfon 93 872 42 22  
Skype ccmanresa_jaumeferrer  
E-mail: jferrer@cambramanresa.org  
 
Presentació 9/04/19 a ACCIÓ Barcelona, Passeig de Gràcia, 129 de 9:00 a 10:30h   
 

- El pla de Subcontractació industrial 
 Sr. Jaume Ferrer – Cambra de Manresa 

 
- Presentació del sector industrial a França amb un focus a la regió Occitània i les    

oportunitats per les empreses catalanes de subcontractació. 
  Sra. Carole Egea – Directora de projectes internacionals ACCIÓ París 
 Presentació de la Fira SIANE Tolosa 
 Descripció de la missió: participacions, programa, agendes, etc. 
 

- Precs i preguntes 
  

 
CONDICIONS DE PARTICIPACIO 
 
 
1. L’objectiu de l’acció és promoure la internacionalització de l’empresa participant. Queden, doncs, 
excloses les empreses que no persegueixin aquest objectiu. 
 
2. Per tal de poder preparar adequadament els contactes, l’empresa es compromet a aportar tota la 
informació que se li sol·liciti dins la data fixada pels gestors a: 
Jaume Ferrer 
Cambra de Comerç de Manresa, Departament Internacional 
Adreça  : C/ Muralla del Carme 17-23 , 2ºn pis , 08241 Manresa 
Tel 93 872 42 22. 
Adreça electrònica: jferrer@cambramanresa.org  . 
La sol·licitud de participació només es considerarà ferma amb la recepció del formulari d’inscripció 
degudament emplenat i el justificant del pagament corresponent a la quota de participació (+IVA) 
 
3. Forma de pagament:  
- Per transferència bancària on figuri com a concepte SIANE-SUBCONTRACTACIÓ 

mailto:jferrer@cambramanresa.org
mailto:jferrer@cambramanresa.org


 
 
           
 

 

               

 

 

        Compte . ES62 0182 8618 94 0200085938 
 
4. El criteri de selecció de les empreses participants serà el següent: 
- La idoneïtat del producte al mercat objectiu. 
- La data d’arribada de la inscripció (full d’inscripció i comprovant del pagament). 
 
S’enviarà una comunicació a les empreses seleccionades. A les empreses no seleccionades se’ls 
retornarà la quota de participació i rebran una comunicació amb les raons de l’exclusió. 
 
5. L’empresa es compromet a mantenir les entrevistes de treball que s’hagin programat d’acord amb 
la informació i les instruccions subministrades. 
 
6. En cas de cancel·lació de l’empresa: 
- La quota de participació no es retornarà. 
- La penalització del cost de l’agenda de contactes serà del 100 % en cas de que el nostre 
col·laborador a destí hagi començat les tasques de preparació de l’agenda. 


