
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Curs d’especialització en 
Comerç Exterior 

 

 

PROGRAMA 

El programa del curs es dividirà en 10 blocs que tractaran tant la vessant 
operativa com l’estratègica. L’ordre de sessions que es planteja segueix una 
lògica de continguts que es 
correspon amb els diversos moments del procés d’una empresa en expansió. 
De totes maneres, com es tracta de sessions monogràfiques, aquest ordre es 
pot modificar. 

 
1. Màrqueting internacional: eines per a la selecció de les fonts 

d’informació i l’anàlisi de dades, tria de país i segmentació del 
canal adequat segons el producte o servei que es vol exportar, 
disseny i execució d’un pla d’acció internacional.  

2. Màrqueting digital internacional: coneixement, gestió i anàlisi 
de les eines disponibles a Internet per accedir als mercats 
internacionals a un cost assequible; investigació de mercats: 
saber fer cerques i configurar sistemes d’alerta per conèixer la 
competència; i posicionament: dissenyar estratègies de 
comunicació on-line i desenvolupament de canal de venda propi o 
a través d’e-marketplaces. 

3. Gestió de compres internacionals: recerca i homologació de 
proveïdors internacionals, negociació de qualitats, terminis de 
lliurament i preus. 

ORGANITZACIÓ 

S’ofereix la possibilitat de fer els diversos blocs de manera individual o bé fer 

tots els blocs en la seva totalitat. En el primer cas tindreu un certificat 

d’assistència i aprofitament, i en el cas que completeu tots els cursos obtindreu 

el títol oficial ESCI-UPF del curs executive en especialització en Comerç 

Exterior. 

Hi ha 10 blocs en total de 8 hores cadascú. Cada un d’ells es farà en un dia, 
per la qual cosa per completar tot el curs només heu de destinar 10 divendres 
al llarg de 2 anys màxim. 

 

DATA INICI  19 d’octubre de 2018 

HORARI   de 9:30 a 19h  

DURADA   80 hores distribuïdes en 10 
mòduls (possibilitat de cursar només 
una selecció). 8 hores per curs. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Contractació: tipus de contractes de compravenda, de distribució, 
etc., mecanismes per a la resolució de conflictes al món. 

5. Gestió de duanes: tràmits duaners, aranzels, polítiques 
comercials, documentació necessària per a cada cas. 

6. Logística internacional: coordinar terminis de lliurament dels 
diversos proveïdors, gestionar l’emmagatzematge i assegurar 
l’enviament de productes sense trencament d’estoc. 

7. Transport: gestió eficient de la intermodalitat, valorar i calcular els 
costos dels operadors i preparar la documentació necessària 
(inclou contractació d’assegurances). 

8. Banca internacional: mètodes i eines de gestió de cobraments i 
pagaments internacionals, alternatives de finançament, fórmules 
per minimitzar els riscos d’impagament. 

9. Vendes: disseny d’una estratègia de venda segons el mercat, els 
recursos i les capacitats de l’empresa: agents, distribuïdors, export 
manager, etc. 

10. Fires + SPIN Selling: selecció de fires, atreure visitants, venda de 
producte, avaluació i seguiment dels contactes, relació amb la 
premsa, etc. Mètode SPIN selling per aconseguir, sigui quin sigui 
el nivell d’anglès, poder treure el màxim partit de l’assistència a 
una fira internacional i obtenir vendes. 

 

 

 

 

 

1. Gestió de duanes: tràmits duaners, aranzels, polítiques comercials, 

documentació necessària per a cada cas. 

2. Logística internacional: coordinar terminis de lliurament dels 

diversos proveïdors, gestionar l’emmagatzematge i assegurar 

l’enviament de productes sense trencament d’estoc. 

3. Transport: gestió eficient de la intermodalitat, valorar i calcular els 

costos dels operadors i preparar la documentació necessària (inclou 

contractació d’assegurances). 

4. Banca internacional: mètodes i eines de gestió de cobraments i 

pagaments internacionals, alternatives de finançament, fórmules per 

minimitzar els riscos d’impagament. 

5. Vendes: disseny d’una estratègia de venda segons el mercat, els 

recursos i les capacitats de l’empresa: agents, distribuïdors, export 

manager, etc. 

6. Fires + SPIN Selling: selecció de fires, atreure visitants, venda de 

producte, avaluació i seguiment dels contactes, relació amb la 

DURADA, CALENDARI i LLOC 

8 hores / CURS. L’horari serà els 

divendres de 9,30 a 14,45h (amb 

descans) i de 16 a 19h. 

 
FOEG C/Bonastruc de porta, 15 de 
Girona 

PREUS 

PREU CURS: 400 € 
SOCIS INDIVIDUALS I ALUMNI: 320€ 

SOCIS COL·LECTIUS: 360 € 
 

**ENF es reserva el dret d’anul·lar el curs. En aquest 

cas ho comunicarà amb temps suficient i retornarà els 

pagaments íntegres.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR   

El llistat de professors és una proposta que té en compte el claustre d’ESCI-UPF, 
sempre professionals de reconegut prestigi que estiguin també vinculats a ESCI-
UPF. 
 
Sr. Antonino Valenti (Marketing internacional + Fires) 
 
Sr. Víctor de Francisco (Marketing digital internacional) 
 
Sr. Domingo Cabeza (Compres internacionals) 
 
Sra. Jana Crous (Contractació) 
 
Sra. Irene Guardiola (Gestió de duanes) 
 
Sr. Manel Guerris (Logística internacional) 
 
Sr. José Miguel Aliaga (Transport) 
 
Sr. Xavier Fornt (Banca internacional) 
 
Sr. Oriol Castells (Vendes) 
 
Sr. Albert Fisher (SPIN Selling) 

 

INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS 

Escola de Negocis FOEG 

C/Bonastruc de Porta, 15  17001 Girona 

972 21 55 34 

enf@foeg.cat 

https://www.linkedin.com/in/antonino-valenti-199a8022/
https://www.linkedin.com/in/victordefrancisco/
https://www.linkedin.com/in/domingocabeza/
https://www.linkedin.com/in/jana-crous-75648185/
https://www.linkedin.com/in/irene-guardiola-5092757/
https://www.linkedin.com/in/manelguerris/
https://www.linkedin.com/in/supplychainlaliagajosemiguel/
https://www.linkedin.com/in/xavier-fornt-alsina-3b787050/
https://www.linkedin.com/in/oriol-castells-ferrer-6b17501b/
https://www.linkedin.com/in/albert-fisher/
mailto:enf@foeg.cat


Nom del curs

Núm del curs Data inscripció al curs 

N.I.F. o N.I.E.

0

NoSí

Estudis bàsics

Adreça

Adreça

Especialitat

Tipus de contracte

A través de l’associació / gremi

Telèfon

Telèfon

Raó social

Núm inscripció seguretat social

Sector / Activitat empresa

Cognoms, nom

Núm. d’Afiliació Seguretat Social

Població

Població

Altres estudis

Fax

Fax

E-mail

E-mail

Núm de treballadors/ores

DADES DE L’ALUMNE/A

ESTUDIS REALITZATS

TREBALLADORS - FUNDACIÓN TRIPARTITA

SITUACIÓ LABORAL

ENTITAT O EMPRESA ASSOCIADA A FOEG

Signatura del treballador/a

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembe, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,i el seu reglament de desenvolupament aprovat pel 
Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer de la Federació d’Organitzacions Empresarials de 
Girona amb la finalitat de gestionar les activitats que porta a terme el centre de formació de la Federació i informar de futures activitats de la Federació. Les dades 
personals podran ser cedides als organismes que ho requereixin per la correcta gestió de l’activitat formativa, tals com els organismes competents en matèria de 
formació continua i/o cupacional de la Generalitat de Catalunya o l’Estat, o com Foment del Treball. També podran ser cedides les dades a Bonastruc de Porta 
Formació SL o aquelles entitas a través de les quals la Federació dugui a terme les activitats formatives. Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel.lació 
i oposició, d’acord amb la normativa vigent, adreçant-se al C/ Bonastruc de Porta, 15 - 17001 de Girona.

Per fer efectiva la inscripció cal enviar, per fax 972-227122 o e-mail enf@foeg.cat, la còpia de la transferència bancària per l’import del curs. 
El núm. de compte és IBAN: ES30.3025.0900.8314.0001.3930
La FOEG es reserva el dret d’anul·lar el curs, fent efectiva el retorn de la transferència.
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ENTITAT O EMPRESA ON TREBALLEU ACTUALMENT (NOMÉS OCUPATS/DES)

Autònom

No associada

Empresa amb menys o igual a 250 treballadors/ores

Ocupat/da

Sí associada

Empresa amb més de 250 treballadors/ores

Sexe

C.P.

C.P.

Data de naixament

CIF

1 Titulat universitari 1er cicle

4 Títol de doctor/a

2

3

Es vol bonificar el curs?

Vol que la FOEG li tramiti?

L'Empresa té RLT?

Titulat universitari 2on cicle

Titulat universitari 3er cicle

Vol sol·licitar l’ajuda pels autònoms?Sí No Sí No

AUTÒNOMS

* Consultar condicions

Directiu / Propietari Director General / Gerent

Comandament IntermigCap / Director d'Àrea

Tècnic / Treballador Qualificat

Lloc que ocupa dins l'empresa

Àrea en la que treballa

NoSí
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