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PLA D’INTERNACIONALITZACIÓ

Vols obrir-te a nous mercats internacionals?
Descobreix el pla d’internacionalització Xpande, adreçat a petites i mitjanes
empreses.
Descripció
• E
 ls nostres tècnics t’ajudaran a reflexionar sobre el procés d’exportació de la teva empresa i et
proporcionaran una metodologia per crear una base sòlida que augmenti les teves possibilitats d’èxit
en els mercats internacionals.
• Et facilitem orientació estratègica en funció del mercat i de la teva posició competitiva.
•	T’elaborem un pla d’exportació per el teu mercat objectiu i et proporcionem les eines necessàries per
establir-te en el mateix.
• T’oferim ajuts econòmics per desenvolupar el teu pla d’internacionalització.
El programa consta de dues fases:
FASE I
Està format per quatre mòduls que ens permeten construir, de manera estructurada, un pla
d’internacionalització per la teva empresa al mercat exterior seleccionat.
•	Mòdul 1. Selecció de mercats
•	Mòdul 2. Accés al mercat
•	Mòdul 3. Comunicació i màrqueting
•	Mòdul 4. Economicofinancer
FASE II
Ajuts econòmics pel desenvolupament del Procés d’Internacionalització de la teva empresa.
Cofinançat en un 50 % pel FEDER i amb un màxim d’ajut de 4.500 €.
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PLA D’INTERNACIONALITZACIÓ

Vols posicionar-te al mercat internacional
mitjançant el màrqueting digital?
Descobreix el pla d’internacionalització Xpande Digital, adreçat a petites
i mitjanes empreses.
Descripció
•	Apliquem una metodologia pròpia per a iniciar-te en el màrqueting digital internacional.
• E
 t facilitem orientació estratègica en funció del mercat al que et dirigeixis i del producte/servei que
ofereixis. Proporcionem, a més, les eines necessàries per enfortir-te en el teu mercat
objectiu i seleccionem les accions de màrqueting digital més adequades en funció del teu client,
producte, servei i país.
El programa consta de dues fases:
FASE I (assessorament)
Anàlisi de la teva empresa amb l’objectiu de crear un informe de recomanacions i un pla d’acció en
màrqueting digital internacional.
FASE II
Ajuts econòmics per dissenyar un pla de posicionament online de la teva empresa en el mercat
objectiu. Cofinançat en un 50 % pel FEDER amb un màxim de 2.000 €.
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