Seu d’ACCIÓ a Barcelona
Tel. 934 767 206 - info.accio@gencat.cat
Passeig de Gràcia, 129 - 08008 Barcelona

Xarxa d’Oficines Exteriors de Comerç i Inversions

Delegacions d’ACCIÓ a Catalunya
Alt Penedès, Garraf i Maresme
Tel. 934 767 251
altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat

Alt Pirineu i Aran
Tel. 973 355 552
altpirineuaran.accio@gencat.cat

Catalunya Central
Tel. 936 930 209
manresa.accio@gencat.cat

Girona
Tel. 872 975 991
girona.accio@gencat.cat

Lleida
Tel. 973 243 355
lleida.accio@gencat.cat

Tarragona
Tel. 977 251 717
tarragona.accio@gencat.cat

Terres de l’Ebre
Tel. 977 495 400
terresebre.accio@gencat.cat

Orientació Empresarial
Tel. 93 476 72 06
info.accio@gencat.cat / accio.gencat.cat
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Connecta’t a

CONNECTA’T A ACCIÓ
L’AGÈNCIA PER LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA
Donem servei a més de 23.300 empreses l’any
El 45% de les empreses
catalanes augmentaran
la facturació gràcies a la
innovació

Coneix els més de 100
proveïdors de finançament
alternatiu al teu abast

EMPRESES
CATALANES

FINANÇAMENT

STARTUPS

COMPETITIVITAT
EMPRESARIAL
INTERNACIONALITZACIÓ

INNOVACIÓ

CLÚSTERS
Suma’t a les més de 2.300
empreses i altres agents que
formen part dels 30 clústers
amb una facturació agregada
de més de 74.000 M€

INVERSIÓ
ESTRANGERA
EMPRESES
ESTRANGERES

Aprofita les 40 Oficines
Exteriors de Comerç i
Inversions amb presència
en més de 100 mercats

VOLS GUANYAR EN COMPETITIVITAT?
CONNECTA’T A ACCIÓ
Connectem les empreses als sectors estratègics prioritaris

Indústries de
la química,
energia i
recursos

Indústria
agroalimentària

Sistemes
industrials

Indústries
de la
mobilitat
sostenible

Indústria
del disseny

Indústries
de la salut i
ciències de
la vida

Indústries
culturals i
basades en
l’experiència

ETS UNA PIME?

ETS UNA STARTUP?

ETS UN INVERSOR?

• Serveis a mida de
consultoria, capacitació
i professionalització.

• Suport al creixement de
startups.

• Detecció d’oportunitats
d’inversió.

• Programes
d’acceleració de vendes
i d’internacionalització.

• Captació d’inversió
estrangera.

• Programes de
suport econòmic i
d’acompanyament.
• Accés a finançament per
desenvolupar projectes
d’internacionalització,
d’innovació i d’inversió.
• Suport en la cerca de
socis, incorporació de
tecnologia i accés a
programes europeus.
• Detecció d’oportunitats
de negoci.

• Accés a finançament.
• Serveis exclusius per
a empreses de base
tecnològica.

• Organització de
Fòrums d’inversió.

CONNECTA’T AL MÓN

COMENÇA
A EXPORTAR

AMPLIA
MERCATS

ESTABLEIX-TE
A L’EXTERIOR

Vols conèixer les
oportunitats de negoci
al món?

Vols rebre assessorament
de primera mà?

Vols estudiar la viabilitat
de la implantació de la
teva empresa?

Necessites comptar
amb el suport de
personal expert en
comerç internacional?
Vols fer prospecció als
mercats més adients
per a la teva empresa?

T’interessa trobar clients,
distribuïdors i socis
comercials o tecnològics?
Busques nous canals
d’aprovisionament?
Saps què fer per cooperar
i accedir a licitacions
públiques internacionals?

Necessites suport
local en el procés
d’implantació a
l’exterior?
Busques ubicació o
personal en destinació?

ACCIÓ ET CONNECTA AL MÓN
40 Oficines Exteriors de Comerç i Inversions en més de 100 mercats
COPENHAGUEN
BERLÍN
BRUSSEL·LES
AMSTERDAM
MOSCOU
LONDRES

MONT-REAL
BOSTON

PARÍS
BARCELONA

NOVA YORK

WASHINGTON DC

SILICON VALLEY

MIAMI

VARSÒVIA
STUTTGART
MILÀ

ZAGREB
ISTANBUL

NOVA DELHI

TEL AVIV

CASABLANCA

PANAMÀ
BOGOTÀ

TÒQUIO

XANGAI
DUBAI

MÈXIC DF

PEQUÍN
SEÜL

BOMBAI

HONG KONG

SINGAPUR

ACCRA
NAIROBI

LIMA
SÃO PAULO
SANTIAGO DE XILE

JOHANNESBURG

BUENOS AIRES

SYDNEY

Uneix-te a les més
de 17.000 empreses
exportadores regulars

Més de 440 M€ d’exportacions
catalanes sorgeixen a través de
projectes gestionats per ACCIÓ

Suma’t a les més de 3.000
empreses amb filial a
l’estranger

SERVEIS PER
COMENÇAR A
EXPORTAR

SERVEIS PER
AMPLIAR MERCATS

SERVEIS PER
ESTABLIR-TE A
L’EXTERIOR

• Missions
empresarials de
prospecció.

• Assessorament amb els experts
dels mercats de les Oficines
Exteriors de Comerç i Inversions.

• Assessorament per
iniciar l’exportació:
Cupons a la
Internacionalització.

• Cerca de canals de distribució i
proveïdors d’arreu del món.

• Servei d’Assessorament
Financer per al teu projecte
d’internacionalització.

• Cerca de socis o clients.

• Estudi de viabilitat.

• Actuacions geogràfiques i
sectorials: Pla Àfrica, Catalan
Wines USA, Weine aus Katalonien,
Catalan Gourmet USA...

• Cerca d’ubicació.

• Internacionalització
de startups.

• Foment de la Cooperació
Empresarial Internacional.
• Suport a la Contractació Pública
Internacional.
• Programa d’innovació internacional.

• Soft landing (aterratge
suau al país de destinació).

• Selecció de personal.
• Suport integral a la
implantació comercial o
productiva.
• Cerca de socis i
assessorament en joint
ventures.

CONNECTA’T A LA INNOVACIÓ

INNOVA DE
MANERA
TRANSVERSAL
Tens idees noves?
Veus oportunitats de negoci
que la competència no veu?
Vols innovar per créixer?

INNOVA AMB
TECNOLOGIA

INNOVA
AL MÓN

Vols accelerar el
creixement del teu
negoci?

Vols innovar amb
socis internacionals?

T’agradaria accedir a
noves tecnologies?

Necessites col·laboracions
estratègiques per innovar?

Busques participar i
cooperar en projectes
d’R+D i innovació?

Busques incrementar la teva
presència al mercat?

Saps on adreçar-te per
trobar socis tecnològics?

T’agradaria accedir
als programes
d’ajuts europeus?
Busques
oportunitats
de negoci amb
tecnologia al món?

ACCIÓ ET CONNECTA A LA
INNOVACIÓ I A LA TECNOLOGIA
Tecnologies tractores d’innovació empresarial

TIC

Nano tecnologia

El 45% de les empreses
catalanes augmentaran
la facturació gràcies a la
innovació

SERVEIS PER
INNOVAR DE MANERA
TRANSVERSAL
• Orientació i assessorament
a la innovació.
• Projectes col·laboratius
amb impacte sectorial:
Comunitats RIS3CAT.

Materials avançats

Més del 40% de les
empreses ha innovat
en col·laboració amb
altres agents

SERVEIS PER
INCORPORAR
TECNOLOGIA

• Itinerari innovar per créixer.

• Accés a tecnologies
diferencials a
través dels agents
TECNIO.

• Creació i creixement de
startups innovadores.

• Innovar a través
de startups.

• Detecció d’oportunitats
en Compra Pública
Innovadora.

• Cerca de socis
tecnològics:
Enterprise Europe
Network (EEN).

• Deduccions fiscals per
a projectes d’R+D i
innovació.
• Ajuts per subcontractar
serveis d’innovació:
Cupons a la innovació.
• Assessorament estratègic
en indústria 4.0, mobile
business, economia
circular, smart cities i 3D
printing.

• Oportunitats
de negoci
tecnològiques.
• Formació en
transferència
tecnològica.

Fotònica

Bio tecnologia

Manufactura
avançada

Més de la meitat
de les empreses
innovadores són
exportadores

Els centres tecnològics
i grups de recerca
catalans van transferir
tecnologia a més de
4.000 empreses

SERVEIS
PER INNOVAR
AL MÓN

INFRAESTRUCTURA
PER INNOVAR

• Innovar a Europa:
Horitzó 2020 /
SME Instrument.
• Ajuts per a
projectes de
cooperació
internacional:
Nuclis d’innovació
tecnològica.
• Mapa
d’oportunitats
internacionals.
• Participació
en missions
empresarials i fires
internacionals.

TECNIO
L’acreditació TECNIO
és el segell que atorga
la Generalitat de
Catalunya, a través
d’ACCIÓ, per identificar
els agents més
qualificats a l’hora de
desenvolupar o facilitar
tecnologia diferencial a
les empreses.
EURECAT
Eurecat és el principal
Centre Tecnològic
de Catalunya i és el
resultat de la integració
de diversos centres
tecnològics avançats.
Ofereix serveis de
tecnologia aplicada
adreçats a les pimes
catalanes.

CONNECTA’T AL FINANÇAMENT

CONEIX LA
SITUACIÓ
FINANCERA DE LA
TEVA EMPRESA

TROBA
FINANÇAMENT
PER FER CRÉIXER
EL TEU NEGOCI

SOL·LICITA EL
FINANÇAMENT
QUE MÉS
T’ENCAIXI

Vols saber l’estat de
la teva empresa?

Necessites finançament
per innovar?

Busques un instrument
financer a mida?

Busques suport en la
preparació de la cerca de
finançament?

Busques recursos per
internacionalitzar-te?

Necessites
assessorament expert
que t’acompanyi
en els tràmits per
sol·licitar finançament?

Coneixes quins instruments
de finançament tens al teu
abast?

Vols conèixer els bancs
que hi ha als mercats de
destinació?

Vols saber les últimes
novetats sobre
canals alternatius de
finançament?

ACCIÓ ET CONNECTA AL FINANÇAMENT
100 instruments al teu abast

Sol.licitud
d’assessorament
online

Reunió amb
un consultor
especialitzat d’ACCIÓ

Acompanyament
en tràmits i visites
per sol.licitar
el finançament

Anàlisi financera
de la teva
empresa

Uneix-te a les més de
1.800 empreses que
ACCIÓ assessora per
obtenir finançament

SERVEI
D’ASSESSORAMENT
FINANCER
• Anàlisi prèvia de
la teva empresa.
• Orientació
amb consultors
especialitzats.
• Acompanyament
i seguiment en els
tràmits i les visites per
sol·licitar finançament.

Informe a mida
amb el finançament
que més t’encaixi
d’entre els més de
100 instruments
al teu abast

Coneix els més de 100
proveïdors de finançament
alternatiu al teu abast

EINES PER TROBAR
FINANÇAMENT
COMPLEMENTARI
AL BANCARI
• Recomanador de
finançament alternatiu.
• Acreditació d’entitats
de finançament
alternatiu.
• Assessorament per a
pimes i startups per tot
el territori català.

Les empreses participants
en les darreres nou edicions
del Fòrum d’inversió han
aixecat més de 260 M€

ESPAIS PER TROBAR
INVERSORS
• Organització d’un Fòrum
d’inversió anual.

• Organització d’Esmorzars
de finançament i
d’altres sessions i tallers
de finançament per
compartir experiències
d’emprenedors i inversors,
a Barcelona i el territori
català (més de 1.800
assistents el 2018).

CONNECTA LA TEVA
STARTUP AL MERCAT

LLANÇA LA
TEVA STARTUP
AL MERCAT

TROBA
FINANÇAMENT
PER CRÉIXER

INTERNACIONALITZA
LA TEVA
STARTUP

Vols validar la teva idea de
negoci?

Vols orientació per finançar
la teva startup?

Necessites reafirmar la teva
estratègia empresarial?

Necessites acompanyament
en la cerca de finançament
a mida?

Vols conèixer els mercats
més adients per a la teva
startup?

Vols accelerar les teves
primeres vendes?

Busques inversors i
alternatives al finançament
bancari?

Necessites preparar la teva
startup per vendre al món?

ACCIÓ CONNECTA LA TEVA STARTUP AL MERCAT
Startup Catalonia: el teu soci de creixement

Be Connected.
Join the Hub
Barcelona & Catalonia Startup Hub
startups.catalonia.com

Més de 1.300 startups
identificades al Barcelona &
Catalonia Startup Hub

SERVEIS PER
LLANÇAR LA TEVA
STARTUP AL MERCAT
• Orientació per consolidar
l’equip i accelerar les teves
primeres vendes.
• Assessorament per validar la
teva idea de negoci (conveni
amb l’escola de negocis EADA).
• Suport per desenvolupar
l’equip, el model de negoci i
el finançament (conveni amb
l’escola de negocis ESADE).
• Acompanyament per generar
un pla estratègic (conveni amb
l’escola de negocis IESE).
• Assessorament i impuls en la
creació de startups de base
tecnològica: Startup Capital.

Els participants en les
darreres nou edicions
del Fòrum d’inversió han
aixecat més de 260 M€

SERVEIS PER TROBAR
FINANÇAMENT PER
CRÉIXER
• Servei d’Assessorament
Financer.
• Accés a més de
100 proveïdors de
finançament no
bancari i al Catàleg de
Finançament Alternatiu.
• Organització d’un Fòrum
d’inversió anual.
• Organització d’Esmorzars
de finançament per
compartir experiències
d’emprenedors i
d’inversors.

Participació a 12 fires o
conferències tecnològiques
de reconegut prestigi
internacional

SERVEIS PER
INTERNACIONALITZAR
LA TEVA STARTUP
• Acompanyament per
vendre als mercats de
la Unió Europea i del
continent americà.
• Assessorament amb
els experts de les 40
Oficines Exteriors de
Comerç i Inversions
presents en més de
100 mercats.

CONNECTA’T ALS CLÚSTERS

INCORPORA
INTEL·LIGÈNCIA
DE MERCAT

ACTIVA
EL TEU
NETWORKING

PARTICIPA
EN
PROJECTES

Vols conèixer els reptes
i les tendències clau del
teu negoci?

T’agradaria trobar socis
per compartir sinergies i
activitats que millorin la
teva competitivitat?

Vols ampliar la teva
capacitat de participar en
projectes transformadors?

Necessites orientació
estratègica?
Busques assessorament
per saber a quin clúster
adreçar-te?

Coneixes les empreses
i els agents de la teva
cadena de valor?
Vols millorar la visibilitat a
escala local i internacional?

T’agradaria desenvolupar
nous productes, serveis i
aliances estratègiques?
Busques enriquir el teu
negoci connectant-te
amb altres sectors?

ACCIÓ ET CONNECTA AL TEU CLÚSTER
Ecosistema de clústers
Biotecnologia
i tecnologies
de la salut

Audiovisual
CLÚSTER
AUDIOVISUAL
DE CATALUNYA

CATALONIABIO
& HEALTHTECH

Pell
LEATHER
CLUSTER
BARCELONA

FOOD &
NUTRITION

Moto
CLÚSTER
MOTO

Biomassa
CLÚSTER
BIOMASSA
DE CATALUNYA

Digital
CLÚSTER
DIGITAL

Els clústers connecten, de
forma innovadora, el teixit
empresarial d’un mateix
negoci per impulsar accions
de millora competitiva

SERVEIS PER
INCORPORAR
INTEL·LIGÈNCIA
DE MERCAT
• Orientació estratègica
sobre els reptes i les
tendències clau del mercat.
• Acompanyament de
l’equip de dinamització de
clústers.
• Coneixement sobre les
estratègies guanyadores.

Suma’t a les més de 2.300
empreses i altres agents que
formen part dels 30 clústers amb
una facturació agregada de més
de 74.000 M€

SERVEIS PER
ACTIVAR EL TEU
NETWORKING
• Orientació per trobar el teu
clúster.
• Creació d’espais de debat i
de reflexió col·laboratius.
• Accés a empreses i agents
(universitats, centres
tecnològics…) de la cadena
de valor del teu negoci.
• Assessorament per a la
col·laboració en la millora
de l’entorn competitiu.

El 2018 es van impulsar
82 projectes de millora de
la competitivitat i es van
realitzar 62 actuacions
d’assessorament a clústers
en la promoció de la
internacionalització

SERVEIS PER
PARTICIPAR
EN PROJECTES
• Impuls del canvi
estratègic.
• Participació en
projectes col·lectius.
• Desenvolupament
de nous models de
negoci.

CONNECTA’T A CATALUNYA

CREIX I
REINVERTEIX
A CATALUNYA
Ets una empresa de
matriu estrangera i...
Tens potencial de
creixement a Catalunya?
Tens amb un projecte
de reinversió?
Vols portar noves activitats
del grup cap aquí?
Has pensat a fer R+D a
Catalunya?
Coneixes com competeix
Catalunya per captar
inversió?

APROPA ELS
TEUS SOCIS
ESTRATÈGICS
INTERNACIONALS
A CATALUNYA
Ets una empresa establerta
a Catalunya i...
Has detectat una mancança
en la teva cadena de valor o
d’aprovisionament?
Vols que els teus proveïdors
o clients s’estableixin aquí?
Necessites presentar-los
una proposta de valor?

CONNECTA’T A
L’ECOSISTEMA
CATALÀ I ACTIVA
EL NETWORKING
Ets una empresa de
capital estranger i...
Vols trobar proveïdors
estratègics locals?
Coneixes les oportunitats
de col·laboració amb
el sistema de recerca i
d’innovació català?
Busques socis tecnològics?
Vols conèixer startups
tecnològiques?

SERVEIS CATALONIA TRADE & INVESTMENT
Catalunya és la regió més atractiva per a la inversió estrangera del sud d’Europa

Connecta’t i aprofita els avantatges competitius de Catalunya

Economia
competitiva

Global i
internacional

SERVEIS PER CRÉIXER,
REINVERTIR I APROPAR
SOCIS ESTRATÈGICS
INTERNACIONALS A
CATALUNYA
Durant la fase de
decisió de la inversió:
• Informació per a l’inversor.
Dades pràctiques i
actualitzades sobre com invertir
i operar a Catalunya, informació
sobre sectors, context legal i
anàlisi comparativa respecte a
d’altres localitzacions.
• Proposta de valor a mida
per al projecte. Possibilitat
d’intervenció en el país d’origen
a través de l’equip establert
a les 40 Oficines Exteriors de
Comerç i Inversions.
• Reunions amb les empreses
locals i els agents rellevants o
estratègics per al projecte.
• Recepció tècnica o institucional
dels directius del grup.

Cultura de la
innovació

Talent i
educació

Creativitat i
emprenedoria

En el moment de fer
efectiva la inversió:
• Assignació d’un project
manager per a cada
projecte.
• Mediació, interlocució
i acompanyament
amb tots els agents de
l’administració implicats.
• Servei de localització de
terrenys, naus industrials o
logístiques i oficines.
• Xarxa de socis de serveis
especialitzats.
• Servei d’assessorament
sobre incentius i
finançament.
• Suport en els procediments
de mobilitat de directius.

Mentalitat per
als negocis

SERVEIS PER
CONNECTAR-SE
A L’ECOSISTEMA
CATALÀ I ACTIVAR
EL NETWORKING
• Cerca de proveïdors
locals.
• Connexió amb els
agents empresarials,
institucionals,
tecnològics i
d’innovació.
• Suport en la
internacionalització
des de Catalunya.

