
CONNECTA’T A CATALUNYA

APROPA ELS 
TEUS SOCIS 
ESTRATÈGICS 
INTERNACIONALS 
A CATALUNYA

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?

Ets una empresa establerta 
a Catalunya i...

CREIX I 
REINVERTEIX 
A CATALUNYA

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?

Ets una empresa de 
matriu estrangera 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?

CONNECTA’T A 
L’ECOSISTEMA 
CATALÀ I ACTIVA 
EL NETWORKING
Ets una empresa de 
capital estranger i...



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

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.

SERVEIS PER CRÉIXER, 
REINVERTIR I APROPAR 
SOCIS ESTRATÈGICS 
INTERNACIONALS A 
CATALUNYA

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.

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.

Connecta’t i aprofita els avantatges competitius de Catalunya

Talent i 
educació

Global i 
internacional

Economia 
competitiva

Creativitat i 
emprenedoria

Cultura de la 
innovació

Mentalitat per 
als negocis


