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PIMEC Baix Llobregat-L’Hospitalet organitza 
trobades individuals de suport a l’exportació  

 
• Tècnics especialitzats de PIMEC dirigiran les sessions personalitzades de 

45 minuts de durada 
 

• Les empreses han de fer la sol·licitud prèviament i plantejar quins són els 
seus temes d’interès per tal d’ajustar el contingut de la sessió d’orientació a 
les seves necessitats 

 
Sant Feliu de Llobregat, 8 de febrer de 2016. PIMEC Baix Llobregat-L’Hospitalet 
desenvoluparà una jornada de trobades individuals amb empresaris i emprenedors 
que estiguin interessats a apostar per la internacionalització dels seus productes o 
serveis. Les sessions, de caràcter gratuït, es desenvoluparan el 10 de febrer a la 
delegació de PIMEC Baix Llobregat-L’Hospitalet (C/ de l'Hospitalet, 25, Sant Feliu de 
Llobregat), entre les 10 del matí i les 6 de la tarda. 

Durant les trobades, de 45 minuts de durada, s’abordaran els procediments que cal 
seguir per començar a exportar de manera eficaç i eficient. Per tal d’ajustar l’orientació 
a les necessitats de cada participant, PIMEC facilitarà prèviament un qüestionari en 
què cada empresa podrà indicar quins són els temes d’interès que vol tractar, als quals 
els especialistes donaran resposta durant la trobada individualitzada. 

PIMEC Baix Llobregat-L’Hospitalet recorda que l’exportació està cada cop més 
implantada en la visió i estratègia de les pimes catalanes, i que exportar ajuda a 
augmentar la facturació i a diversificar el risc. Tot i així, té les seves dificultats si no 
se’n coneixen bé els procediments i les oportunitats. 

En aquest sentit, l’objectiu final d’aquesta iniciativa és fomentar l’activitat internacional 
entre les pimes del Baix Llobregat i de L’Hospitalet a través de l’assessorament i la 
consultoria, així com la realització d’estudis de mercat, la gestió de subvencions i els 
contactes amb distribuïdors i clients internacionals. 

Les inscripcions es poden fer a través del web de Trobades PIMEC.  

 

 

 

 

 

 


