146a Fira de Sant Josep

Alternatives de mercat per a
l’empresa agroalimentària.
Com exportar?
Jornada tècnica
MOLLERUSSA, divendres 16 de març de 2018
Presentació

Programa

En el marc actual del mercat
agroalimentari és molt important obrir
nous mercats. Hem de tenir en compte
que el sector agroalimentari català és
líder en exportació i obertura de mercats
exteriors. Però encara queda molt camí
per recórrer.

10.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació

És per aquesta raó que s’ha pensat
aquesta jornada com una sessió molt
pràctica on es donaran les pautes per
iniciar-se en el repte d’exportar. Des de
les ajudes que existeixen per poder
desenvolupar-se a nivell exterior, fins a
com adaptar els nostres productes a
nous mercats, quins són els millors
canals de distribució i com ho hem de fer
per poder dissenyar un bon pla de
promoció internacional.

10.15 h La internacionalització del sector agroalimentari a Catalunya.
Situació actual
Sr. Marc Oliveras, cap de l’Àrea de Recerca, Documentació i Anàlisi de
Mercats. Promotora d’Exportacions Agroalimentàries (PRODECA).

Finalment, els exemples reals de petites
empreses agroalimentàries que exporten
els seus productes, ens ajudarà a decidir
si és possible aquest camí dins del
nostre projecte empresarial.

11.00 h Introducció a l’exportació. Quan, com i per què començar a
exportar? Anàlisi de la nostra empresa
Sra. Sara Garcia, consultora de Vendes i Exportació, Mediterrae Foods

Des del DARP s’organitza aquesta
activitat emmarcada en l’objectiu de
posar en valor aspectes empresarials
cap al sector agrari a través del campus
empresarial agrari que es promou des
de la xarxa d’Escoles agràries.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

10.05 h Presentació de la Jornada
Sr. Poldo Segarra, director de la Fira de Mollerussa.
Sr. Carmel Mòdol, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries del DARP.

10.30 h Ajuts i serveis de suport a la internacionalització de l’empresa
agroalimentària. ACCIÓ i PRODECA
Sra. Clara Porta, representant d’ACCIÓ a Lleida.
Sra. Susanna Barquin, subdirectora de PRODECA.

11.55 h Pausa
12.15 h




Com afectarà l’exportació a la nostra empresa
Com escollir els productes i els mercats a exportar
Canals de distribució
Dissenyar un pla de promoció internacional
Sra. Sara Garcia, consultora de Vendes i Exportació, Mediterrae
Foods.

13.15 h Exposició de casos d’èxit i taula rodona
Amb la participació del Celler Comalats i de Tusal Artisan Nuts.
14.00 h Fi de la Jornada

Lloc de realització
Col·laboració

Fira de Mollerussa
Sala 2 del pavelló firal
25230 MOLLERUSSA

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’Escola
Agrària de Tàrrega. Sra. Eva Carreras (Tel.: 973 310 715 - A/e:
eva.carreras@gencat.cat )

@ruralcat

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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