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La Cambra de Comerç de Barcelona assessorarà un 
miler de pimes durant el BizBarcelona 

 
 
 Internacionalització, a través de la iniciativa BizExporta i assessorament a nous 

emprenedors, principal aposta de la corporació.  

 

 

Barcelona, 30 de juny de 2015.- La Cambra de Comerç de Barcelona preveu assessorar un miler 

de pimes, emprenedors i autònoms durant els dos dies que dura el BizBarcelona. En la cinquena 

edició del saló, que se celebra els dies 1 i 2 de juliol a Fira de Barcelona, la Cambra fa una aposta 

especial per la internacionalització, a través de la iniciativa BizExporta.  

 

En aquest sentit, es mantindran reunions amb especialistes en grans zones de destí com Amèrica 

del Nord, Llatinoamèrica, Àsia i Àfrica, així com dels països amb més potencial i on s’ha detectat 

més interès, com Alemanya, el Marroc, Xile, el Japó, Algèria, Tunísia, Perú, França, Rússia i 

Colòmbia.   

 

En aquestes trobades s’avaluarà de forma personalitzada cada cas, s’identificaran els mercats 

prioritaris per a cada empresa i es realitzarà un diagnòstic de les probabilitats d’èxit. Així mateix, 

s’informarà dels tràmits i la documentació associada a operacions d’exportació i fórmules de 

finançaments i les assegurances de riscos necessaris per a l’activitat comercial internacional.  

 

En total, està previst que s’assessorin unes 600 pimes, amb l’objectiu que no vegin en la 

internacionalització només una sortida a la crisi, sinó un pas més en la innovació i progrés de 

l’empresa. El BizExporta comptarà també amb assessors de ‘CaixaBank’, que resoldran els 

principals dubtes sobre finançament. 

 

Durant el BizBarcelona la Cambra també impartirà conferències per ajudar a dissenyar bons plans 

d’internacionalització i evitar els errors més comuns, així com oferirà consells sobre com prioritzar 

mercats a partir dels casos i l’experiència d’empreses ja internacionalitzades. 

 

 

Es preveu assessorar 400 emprenedors  

 

A més del BizExporta, la Cambra de Barcelona assessorà emprenedors gratuïtament per valorar la 

viabilitat i les oportunitats dels negocis que comencen o els projectes en vies de consolidació, així 

com trobar finançament i aconseguir clients. 

 

Simbiosi, Consolida, PAEM (Suport a les dones emprenedores) són alguns dels programes que la 

Cambra posa a l’abast dels emprenedors, així com les conferències Emprèn i les Sessions CreEm.  
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Des de l’estand D401 del BizBarcelona, així com des de l’Espai Passió x Emprendre del Saló, la 

Cambra preveu assessorar 400 emprenedors durant els dos dies que dura el saló.    

 

 

 

  http://premsa.cambrabcn.org 

@presscambrabcn @eencat #EEN #BIZBarcelona 
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