
Embarcament 
cap a noves 
oportunitats

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa i el BBVA han preparat la Segona Jornada d’Internacionalització 
com a espai de trobada entre empreses exportadores i professionals relacionats amb el món de la internacionalització 
empresarial, amb la intenció explícita d’intercanviar experiències i facilitar la informació necessària per analitzar 
l’escenari econòmic global, conèixer les estratègies d’entrada i consolidació des d’una perspectiva sòcio-cultural, crear 
noves oportunitats tenint en compte les claus per configurar una bona agenda de contactes i els pilars d’àmbits jurídics 
internacionals i mirar cap al futur de la logística internacional i les noves tendències empresarials. Els participants 
enriquireu els vostres coneixements pràctics a més d’ampliar la vostra xarxa de contactes. Aquesta jornada va dirigida 
a totes aquelles empreses internacionalitzades i als seus equips de comerç exterior, logístic i comercial que vulguin 
ampliar els seus coneixements per a una millor gestió del comerç internacional de l’empresa i tenir un punt de trobada 
amb el sector.

Benvinguts

Embarcament 
cap a noves 
oportunitats

Organitzen: Amb el patrocini de: Amb el suport de:

Global Transport and Logistics



Programa

08:45 h
Check-in (15’)

09:00 h 
Networking Sala 
VIP, networking 
amb experts i 
empreses (20’)

11:45 h 
Parada tècnica Sala 
VIP, networking 
amb experts i 
empreses (30’)

09:20 h 
Embarcament (10’)

9:30 h 
Escenari econòmic global
• Presentació a càrrec de Marià Galí, president de la 
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, 
i Iñigo de Basterrechea, director a Catalunya del 
Segment Empreses del BBVA (20’)
• Ponència a càrrec d'Agustín García Serrador, 
unitat d’Escenaris Econòmics Globals, BBVA 
Research (40’)

10:30 h 
Estratègies d’entrada i 
consolidació empresarial en 
mercats madurs; un enfocament 
socio-cultural
Alexandra Masó, estratega de 
mercat (30’)

16:00 h
Check-out

12:15 h 
Manual pràctic per fer negocis amb èxit: 
• Les 5 claus per una bona agenda de contactes 
a càrrec de Iolanda Pujol, responsable de comerç 
internacional de la Cambra de Terrassa (20’)
• Els 4 pilars d’àmbits jurídics internacionals 
a càrrec de Marta Torrents, secretària general i 
advocada especialitzada en comerç internacional 
de la Cambra de Terrassa (20’)

13:00 h 
El futur de la logística internacional i noves tendències empresarials:
• Smart Port: De la teoria a la pràctica a càrrec de Carles Rúa, 
responsable de Projectes Estratègics i d’Innovació del Port de 
Barcelona (30’)
• Noves tendències en logística internacional a càrrec de Iban Mas, 
managing director Spain & Portugal de DSV Air & Sea, SAU (30’)

11:00 h
Com accedir a països del sud-est asiàtic (Indonèsia, 
Filipines, Tailàndia, Vietnam, Cambodja, Birmània, 
Brunei i Laos)
Carlos Gastón, chief representative, BBVA-Indonesia 
Representative Office (20’)
Núria Hervás, responsable comerç exterior & FX, Direcció 
Regional Catalunya, COMEX BBVA (10’)
Balanç de la missió a Singapur i Indonèsia de la Cambra de 
Terrassa realitzada entre el 22 i el 28 d’octubre de 2017 (10’)

14:00 h 
Dinar de negocis Sala VIP amb les delegacions 
consulars.
Networking amb consolats, experts i empreses 
(2 hores)

Escenari econòmic global:
Marià Galí, president de la Cambra de Comerç, 
Indústria i Serveis de Terrassa

Iñigo de Basterrechea, director a Catalunya del 
Segment Empreses del BBVA

Agustín García Serrador, unitat d’Escenaris 
Econòmics Globals, BBVA Research

Estratègies d’entrada i consolidació 
empresarial en mercats madurs; 
un enfocament socio-cultural:
Alexandra Masó, estratega de mercat

Com accedir a països del sud-est asiàtic :
Carlos Gastón, chief representative, BBVA-
Indonesia Representative Office
Núria Hervás, responsable comerç exterior & FX, 
Direcció Regional Catalunya, COMEX BBVA 

Manual pràctic per fer negocis amb èxit: 
Iolanda Pujol, responsable de comerç 
internacional de la Cambra de Terrassa

Marta Torrents, secretària general i advocada 
especialitzada en comerç internacional de la Cambra 
de Terrassa

Ponents de la jornada

El futur de la logística internacional 
i noves tendències empresarials:
Carles Rúa, responsable de Projectes Estratègics i 
d’Innovació del Port de Barcelona
Iban Mas, managing director Spain & Portugal de 
DSV Air & Sea, SAU

VIP

9 de novembre de 9 a 16h 
Cambra de Comerç de Terrassa

*Les ponències es realitzaran en català i castellà indistintament.

www.jornadainternacionalitzacio.com

Moderador: 
Carles Pons, vicepresident de la Cambra de Terrassa i president de la Comissió d’Internacionalització Empresarial.


