
internacionalització
PLA

ILLES BALEARS

JORNADES E-COMMERCE

Totes les sessions tindràn lloc al Centre de Convencions des Mercadal, Jardins del Mestre Llorenç Galmés, 5, 07740. 
Es Mercadal. L’assistència és gratuïta i per a més informació i inscripcions poden dirigir-se 
al correu electrònic bpino@idi.caib.es ó al telèfon 971 177 601 ext. 62888.

VENDRE A MERCATS EXTERIORS A TRAVÉS DE MERCATS ELECTRÒNICS

Dijous 19 de novembre

Model de Negoci E-Commerce. 
Models de negoci del comerç electrònic.
Sr. Jesús Capó, gerent de l’empresa EnginyWeb.

Aspectes legals i fiscals del comerç electrònic i la internacionalització.
Sr. Nicolau Fuster, Soci Lex2B.

Dijous 10 de desembre

Estratègies de màrqueting on line per Mercats Exteriors
La definició del pla de Màrqueting on line en els processos d’internacinalització
Sr. David Bell, responsable de l’àrea d’expansió de Pretty Ballerinas. 

Objectiu: En quatre sessions d’una durada d’hora i mitja, i d’una forma pràctica i amena volem donar a conèixer
a les pimes de Balears els principals aspectes a tenir en compte alhora de plantejar-se la venda on line de productes 
cap a mercats internacionals: models de negoci, aspectes legals, tecnologia, logística i marketing.

Una empresa que produeix i vol distribuir i vendre on line productes a l’estranger s’ha de plantejar una sèrie
de qüestions abans de començar: el model de negoci a implantar; els aspectes legals del comerç electrònic
per vendre a l’exterior, com afecta als imposts, com configurar la plataforma tecnològica i l’estratègia de màrqueting
a posar en marxa. A més, els sistemes de pagament i la integració del sistema logístic en la plataforma escollida 
també són aspectes a tenir en compte.

Aspectes logístics de la venda on line 
Creació de tendes online amb sistema d’enviaments integrat i sistemes de logística que es puguin integrar 
en qualsevol plataforma d’e-comerç.
Sr. Raul López, Unidad e-commerce, Correos.

Menorca

_de 10:ooh a 11:30h

_de 12:3oh a 13:30h

 _de 10:00h a 11:30h

_de 15:3oh a 16:30h

Aspectes tecnològics per la venda on line
Triar la tecnologia més adient.
Sr. Miguel Ortiz Navarro, President d’Acceso Menorca 
TPV Virtual. Preparar-se per cobrar a nivell internacional
Banco Santander (ponent pendent de confirmar).


