
 

 

 

 

 

 

 

Com la PIME pot exportar 

de manera segura via Licitacions

 

 

Espanya és el vuitè donant a les Nacions Unides amb més del 2% del pressupost i 

aconsegueix menys del 0,5 % dels seus contractes. Cada any les Nacions Unides 

adjudiquen més de 12.500 milions d’euros en contractes i licitacions internacionals. A 

la jornada debatrem les claus per accedir a aquest mercat (conegut com Mercat Blau) 

a través de les licitacions convocades per les Nacions Unides. Un conjunt 

d’oportunitats comercials
 

Programa: 
 

16:00 h Recepció i acreditació

 

16:15 h Benvinguda 

 Sr. Víctor Campdelacreu

 

16:30 h Introducció al Mercat Blau

 Sra. Patricia Sanz

 

16:45 h Elements a considerar en

 Sr. Antonio de la Ossa

 

17:00 h El servei bancari 

 Sr. Carles Dalmau

 

17:15 h Pausa networking

 

17:30 h Taula rodona El Mercat Blau

 Sra. Patricia Sanz

 Sr. Antonio de la Ossa

 Sr. Carles Dalmau

 Sra. Carmen Muñoz

  

 

Moderada per: Sr. Jacint Soler

 

18:30 h Cloenda 

 Sr. Jacint Soler, director institucional de

   

 

Data: Dimecres, 14 d'octubre de 2015

Lloc: PIMEC - C/Viladomat 174 (Barcelona)

Inscripcions i informació: http://agenda.pimec.org/ca
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