
Barcelona 

Del 12 al 16 de juny 2017 

Lloc de celebració: 

Seu de la Barcelona School of 

Management—Universitat Pom-

peu Fabra  

 

Adreça: 

C/ Balmes, 132 

08008 Barcelona 

 

Inscripcions a les beques: 

 

formulari de la sol.licitud 

 

www.fundaciongasnaturalfenosa.org  

 

primeraexportacionfgnf@gasnatu 

ralfenosa.com 

 
 
@FundacionGNF 

    #FGNFseminarios 

 

 

 

 

15 Beques per assistir al Seminari 

Primera Exportació 

La Fundació Gas Natural Fenosa, 

a través del seu Programa 

Primera Exportació, convida els 

empresaris Pime i els 

professionals independents 

espanyols, de qualsevol sector, a 

postular a una de les 15 beques 

de formació a la seu de la 

Barcelona School of 

Management de la Universitat 

Pompeu Fabra. 

 

Les classes s’impartiran del 

dilluns 12 al divendres 16 de 

juny de 2017 

 
Aquesta invitació és de caràcter 

multisectorial i té per objecte 

contribuir de manera determinant 

a la formació dels empresaris 

Pime, professionals 

independents i autònoms en les 

bases per al llançament i 

consolidació de les Pimes en el 

mercat internacional. 

 

La beca de capacitació consisteix 

a participar en un curs de nivell 

postgrau en negocis 

internacionals impartit pels 

professionals dels postgraus en 

gestió i internacionalització de la  

Barcelona School of Manage-

ment de la Universitat Pompeu 

Fabra de Barcelona. 

Els 15 becats espanyols comparti-

ran aula amb els 15 empresaris 

argentins beneficiaris de la beca 

homòloga, consolidant la seva 

xarxa de contactes internacionals. 

 

La formació és becada 100% per 

a aquells que siguin seleccionats 

sense incloure altres despeses 

com l’allotjament, la manutenció 

o els viatges, que van a càrrec 

de cada participant. 

 

Les candidatures seran avaluades 

a partir de la informació subminis-

trada i es comunicarà la resolució. 

  

Condicions 

 
1. Ser empresaris i directius Pime, 

professionals independents i 

autònoms espanyols, de qualse-

vol sector. 

2. Emplenar, signar el formulari de 

la sol.lcitud y enviar-lo a prime-

raexportacionfgnf@ 

 gasnaturalfenosa.com 

3. Presentar la sol.licitud abans 

del 4 de maig de 2017. 

4. Comprometre’s a aprofitar la 

beca i, en cas d’algun impediment, 

informar amb prou antelació per 

tal que una altra Pime se’n pugui 

beneficiar. 

 

 

 

Convocatòria 

2017 
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