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1. Contingut
La Fundació Gas Natural Fenosa ha organitzat a Barcelona un taller pràctic per ajudar Pimes de Barcelona
en l’elaboració del seu pla d’exportació, en col·laboració amb Foment del Treball Nacional. El taller va
adreçat a empresaris i gerents de pimes que es vulguin iniciar en l’exportació, essent la jornada de
participació gratuïta prèvia inscripció a la web de la Fundació.
Aquest taller s’emmarca en el Programa Primera Exportació, un projecte de la Fundació Gas Natural Fenosa
que té com a objectiu formar i assessorar gratuïtament pimes de tot el territori espanyol que vulguin fer la
primera exportació, mitjançant un complet pla de formació gratuït i continu. Fins a la data tenim més de 350
directius i empresaris Pimes catalans al programa.
Els assistents a la sessió han comptat amb l’assessorament del director executiu del Programa Primera
Exportació de la Fundació Gas Natural Fenosa, Emili Segura, que ha abordat els aspectes d’interculturalitat
que es produeixen en els negocis d’exportació (i no d’exportació) i també ha abordat les claus per fer un
auto-diagnòstic de les capacitats exportadores d’una pime i construir una estratègia d’exportació que inclogui
des de la recerca d’informació sobre els mercats fins a l’elaboració del pla d’acció.

2. Assistència
La jornada ha comptat amb la presència de 11 directius i empresaris Pimes.

3. Valoració
Del 73% dels assistents que han respost el qüestionari, deduïm que la jornada ha resultat positiva amb una
avaluació global de bé, molt bé i excel·lent en el 100% dels casos. El ponent ha estat valorat entre bé, molt
bé i excel·lent pel 100% dels enquestats i al 75% els ha estat d’utilitat aquesta jornada per a la seva
carrera professional.
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