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TALLER DE COOPERACIÓ 
EMPRESARIAL PER LA 

INTERNACIONALITZACIÓ 
Sessió 1: 18 de juny de 2019 
Sessió 2: 02 de juliol de 2019 

• Horari: 9-14h 
 

• Localització: Cambra de 
Comerç de Sabadell 
 

• Preu: 150 eur (2 sessions) 

Subcontractació industrial               
 

La Cambra de Comerç de Sabadell, a través de la seva Borsa de Subcontractació 
Industrial, organitza amb ACCIÓ, el primer Taller de Cooperació empresarial, com a 
resposta a la necessitat d’oferir a compradors estrangers, una oferta competitiva i més 
integral. 

Vine a aquest taller per guanyar competitivitat a mercats tan exigents com Alemanya i 
augmentar l’atractiu de la teva oferta accedint a oportunitats de negoci en l’entorn de 
la subcontractació industrial. 

El taller tindrà 2 sessions amb un format pràctic per a la creació de projectes de 
cooperació empresarial i es treballarà intensament en capacitar els participants en 
coneixements i eines per a la cerca dels socis ideals, en el disseny d’una estratègia en 
grup i en la formalització d’un acord de cooperació, entre d’altres. 

Aquesta formació inclou sessions dinamitzades de networking entre les empreses 
participants. 
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Objectiu dels tallers 

Dominar les eines i adquirir els coneixements per a la creació de projectes de 
cooperació empresarial internacional en l’entorn de la subcontractació industrial per 
projectes al mercat alemany. 

T'interessa si ets...  

Un gerent o un director general d'una empresa de l’entorn de subcontractació 
industrial amb un projecte, o idea de projecte, de cooperació empresarial 
internacional.* 

*Per a l’optimització d’aquest taller, l’organització aplicarà criteris de selecció a les sol·licituds 
rebudes en base al grau d'adequació a la descripció de l'activitat. 

Localització  
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Sabadell             
Av. de Francesc Macià, 35 
08206 Sabadell Apt. corr. 119 
Tel.: 937 451 255  
Disposem de pàrking propi 

 

Organitza  
• Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Sabadell 
• ACCIÓ  

Col·labora  

• Altrium 

 
Per ampliar informació, o fer la preinscripció als tallers, poden posar-se en contacte 

amb nosaltres. La data límit per la preinscripció és el 13 de juny de 2019.  
 
Beatriz Melgar 
Cambra de Comerç de Sabadell 
Tf: +34 937451263 
bmelgar@cambrasabadell.org 
 

Gemma Brey 
ACCIÓ 
Tf: +34 93.552.42.21  
gbrey@gencat.cat  

 
 

http://accio.gencat.cat/
mailto:bmelgar@cambrasabadell.org
mailto:gbrey@gencat.cat
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TALLER DE COOPERACIÓ EMPRESARIAL  
Taller 1: 18 de juny de 2019 
Taller 2: 02 de juliol de 2019 

 
FITXA D’ INSCRIPCIÓ 
 
1.- DADES DE L’EMPRESA 
 

EMPRESA: __________________________________ NIF.: __________________________ 

Pers. de contacte: __________________________________ Càrrec: __________________________ 

Adreça: __________________________________ Municipi: __________________________ 

Codi Postal: __________________________________ Telèfon.: __________________________ 

E-Mail: __________________________________ Web.: __________________________ 

Sòcia de la Borsa? __________________________________ Idiomes: __________________________ 

Facturació 2018 __________________________________ 
Nr 
treballadors __________________________ 

 
2.- DADES DE L’ACTIVITAT DE L’EMPRESA (omplir en alemany o anglès) 
 

Activitat principal Sector pel que treballa (marqui amb una X) 

 Automoció  

 Medtech 
 

 Maquinària  

 Electrònica  

 Mobilitat  

 

 3.- PERFIL D’EMPRESA PER PROJECTES DE COOPERACIÓ 

 

Breu descripció productes/serveis  

Quin és el seu client? (Tier X, integrador, ...) 

Canals de venda habituals 

Treballa ja a Alemanya? SI   NO 
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Avantatges diferencials  

Capacitats/actius  

Estat del projecte internacional (% facturació / països) 

Objectius d’internacionalització a curt i llarg termini (països i subsectors) 

Que guanyaràs cooperant? 

Quin és el vostre projecte/idea de cooperació empresarial Internacional? 

Quins són/serien els vostres socis ideals? (sector, activitat, producte...) 

 
 
 

Data:  
Signatura i segell de l’empresa: 
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DADES DE PAGAMENT (150 eur +IVA): 
 

 
o Mitjançant transferència, fent constar “Tallers de Cooperació 

empresarial 2019” al núm. de compte (es prega enviar el comprovant): 
IBAN ES26 0081 090086 0001686079 

o Mitjançant xec a nom de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de 
Sabadell 

o Mitjançant càrrec al seu núm. de compte.  Si us plau, completi les seves 
dades aquí: 

  

IBAN Entitat Oficina DC Nº compte 

 
 

    

 
 
Més informació: 
 
 
 
Beatriz Melgar i Cristina Taché 
Cambra de Comerç de Sabadell 
Tel: +34 937451263 
bmelgar@cambrasabadell.org / ctache@cambrasabadell.org  
 

mailto:bmelgar@cambrasabadell.org
mailto:ctache@cambrasabadell.org

