
COM TREURE EL MÀXIM PROFIT DE LA TEVA 
PRESÈNCIA A UNA FIRA INTERNACIONAL?

| 24 de març de 2015 |

| Cicle d’Internacionalització |
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20 de gener Com fer negocis al Marroc?

3 de febrer Està l’empresa preparada 
per internacionalitar-se?

24 de març Com treure el màxim profit de la 
teva presència a una fira
internacional?

21 d'abril Alemanya: el gegant d’Europa

5 de maig Com trobar i seleccionar un bon 
agent comercial a Europa
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COM TREURE EL MÀXIM PROFIT DE LA 
TEVA PRESÈNCIA A UNA FIRA 

INTERNACIONAL?

Duració estimada: 1.30h

Breu introducció (10 min)
Presentació (1,10 h)
Torn de preguntes (10 min)
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2 empreses en partenariat a Andorra
< 1 visió · 1 propòsit compartit >

PROMOURE LA INTERNACIONALITZACIÓ 
DEL TEIXIT EMPRESARIAL ANDORRÀ

Cristina Danón
cdanon@int-team.com
www.int-team.com
Can St Joan –Avda Alcalde Barnils 70 Edifici
ONADA, Planta 4a – Local C-D 08174 
Sant Cugat del Vallès

Àngel Espar (Tel 321321)
aespar@ideand.ad
www.ideand.ad
C/ Prat de la Creu, 59-65 
Escala D, 1er 4A
AD500 Andorra la Vella
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Cristina Danón

Llicenciada per la UB i Màster en Comerç
Internacional. Professora de l’Escola Superior
de Comerç Internacional.

30 anys en l’àmbit internacional:

- Àrea manager internacional d’un conegut
grup espanyol.
- Direcció d’exportació d’una empresa
espanyola líder (va obrir més de 30 mercats).
- Direcció dpt de promoció internacional
d’una coneguda associació empresarial esp.
- 15 anys de suport a la internacionalització.
- Ha treballat en diversos programes de la
Comissió Europea. Homologada per ICEX,
ACC10 i l’ICIC.

Parla fluidament francès, anglès, castellà i
català i té un nivell mig d’alemany i italià.
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Llicenciat en ADE i MBA de l’IESE Business
School.

Últims 10 anys ha ocupat diferents
posicions de responsabilitat en empreses
amb xifres de negoci > 100MM Eur, del
sector turístic, de l’hostaleria i del Retail.

Sempre vinculat al món de l’empresa
familiar on ha encapçalat diferents
processos d’expansió i de reestructuració
empresarial.

Sòlida experiència en les àrees de gestió
econòmica i financera, vendes, expansió,
RH, compravenda d’empreses i l’avaluació
de projectes d’inversió .

Català, Castellà, francès i anglès.

Àngel Espar



Consultoria
implantació

internacional
Contractació

Pública 
Internacional

Missions
Comercials

Externalització
departament
d’exportació

Fires
Internaci

onals

Selecció
de 

Personal

Estudis
de 

Mercat

Recerca 
d’agents, 

distribuidor, 
socis, etc

Més de 30 anys d’experiència en
mercats d’Europa, Magreb (Algèria,
Tunísia, Marroc), països llatino-
americans (Mèxic, Brasil, Xile,
Colòmbia…), Senegal i EEUU.

Oficines a Barcelona, Berlín, Brasil,
París, Andorra, etc i una extensa xarxa
de corresponsals per tot el món.

Consultora de comerç exterior
especialitzada en internacionalització.

Referent a nivell de Catalunya.

Sector privat i públic.

LNIES DE 
SERVEI
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LINIES DE 
SERVEI

Estratègia i 
Operacions

Projectes
d’Expansió
· Inversió

NEGOCIS 
ANDORRA

Marketing 
i Vendes

Finances i 
Control 

de Gestió

Tecnologies
Informació

Organització
i RRHH

Compravenda empreses

Plans de Viabilitat

Solucions tecnològiques
de negoci

Reorganitzacions

Reestructuracions

Refinanciacions
Due Diligence
Valoracions

Projectes d’Estalvi

Empresa Familiar (protocols, 
successions, etc)

Business Inteligence · 
Balanced Scorecard

Participació en consells

Plans d’ internacionalizació i 
de diversificació

Foros inversors / 
emprenedors.

Assesoramiento fiscal, 
mercantil i comptable.

Implantació de negocis

Projectes d’inversió

Estratègia Comercial i 
de Vendes / CRM

Investigació de 
mercats
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En el passat DEMANDA > OFERTA

Últims anys OFERTA ≥ DEMANDA

• Un mercat local que no nomès es redueix sino 
que es reparteix entre més competidors…

o Tendència a la baixa turisme
o Competència internacional
o Obertura a la inversió estrangera
o Majors descomptes, menors vendes, menors

marges, necessitat ajustos, etc >>> espiral…

ANDORRA · Elements de reflexió
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La sostenibilitat empresarial passa per:

 Crèixer · Internacionalitzar-se

 Emprendre

 Innovar · diferenciar-se 

 Adaptar · transformar els negocis
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Integració en el Comerç Internacional
Trade-to-GDP ratio OECD  (X + M) / PIB

Font: OECD
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EXPORTACIONS ANDORRA 74 MM Eur

Representen  3% del PIB

HK 229%, Lux 203%, Singapore 191%, Ireland 105%, Bèlgica
83%, Suissa 72%, Alemania 46%, EU 42%, Esp 32%, World
30%, Fra 27%, Australia 20%, EEUU 14%, Brasil 13%, etc.

San Marino > 200% | Liechtenstein >100% 
Malta 35% | Monaco 15%

Font: Worldbank

(vs Import. = 1.100 MM Eur)
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La internacionalització com
a font de creixement i de 

competitivitat

Sí però … és molt fàcil quan
ets una gran empresa…
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LES PIMES SÓN LA COLUMNA 
VERTEBRAL DE L’ECONOMIA EUROPEA

99
de cada 100 
negocis són

PIMEs

Les PIMES donen feina a 2 de cada 3 
empleats i produeixen 58 cèntims de 
cada euro de valor afegit

9 de cada 10 PIMES són micros
(menys de 10 empleats)

Font: European Comission

PIME: < 250 pax i unes 
vendes < 50MM Eur o 
un balanç < 43 MM Eur
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% PIMES Internacionalitzades PER SECTOR

Formes d’internacionalitació:
• Importar, exportar, FDI, 

cooperació tecnològica, ser 
subcontractat per empresa 
extrangera o subcontractar.
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SELECCIÓ DELS CANALS 
INTERNACIONALS

FIRES
INTL.



• Impacte econòmic directe de 4.270 MM Eur

•  20.000 reunions a tot Espanya (175 participants per reunió) 

• 3,4 mil.lions pax: 70% locals + 30% estrangers

• 32% Hotels, 29% Palaus C., 13% Univers., 8% Auditoris, etc

• Estacionalitat oposada al turisme vacacional. Principals mesos: 

Maig, Juny, Octubre i Novembre (representen el 50%)

• Duració mitja de 2,3 dies  64% reunions són de fins a 2 dies, un 

31% entre 3-4 dies i un 5% més 4 dies.

• La despesa mitja x persona i dia = 451€ (inscripció, viatge i 

allotjament) + 70 € en menjar, compres, entreteniment, etc.

Font: Spain Convention Bureau. Informe 2014.

Turisme de Reunions2Radiografia Turisme de Reunions | ESP



Ajudar a empreses, emprenedors, inversos, 
institucions, etc a promocionar-se i desembarcar 
en mercats internacionals amb garanties d’èxit.

EL NOSTRE PROPÒSIT
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PREPARATS PER 
INTERNACIONALITZAR-NOS?



FIRES 
INTERNACIONALS



INTRODUCCIO

• VAL LA  PENA EXPOSAR EN UNA FIRA?

• LES FIRES A EUROPA

• LES FIRES ALS ESTATS UNITS

• LES FIRES A PAÏSOS EN VIES DE 
DESENVOLUPAMENT



AVANTATGES DE LES FIRES 

INTERNACIONALS

• Concentració de l’ oferta i la demanda.

• Accés facil a les informacions més novedoses

• Resposta inmediata de part dels compradors 
interessats

• Retorn inmediat sobre l’acceptació dels nous 
productes.

• Orientació sobre els mercats

• Oportunitats de fer « networking »



COM LOCALITZAR UNA FIRA PEL 

NOSTRE PRODUCTE O SERVEI

http://www.eventseye.com/

Sector Espanya França Alemanya

Construcció Construmat Batimat Bau

Franquicies

Salon
Internacional 

de la 
Franquicia

Franchise-
Expo

Die 
International
e Franchise-

Messe

Turisme FITUR
International 
French Travel 

Market
ITB Berlin

Equipaments
per hotels i 
restaurants

Hostelco Equip Hotel 
Internorga
Hamburg

http://www.eventseye.com/


Informació dels organitzadors (1/2)

• Nom de la fira, ciutat i país

• Número d’edicions

• Sectors i productes

• Presència de competidors

• Perfil dels visitants

• Número de visitants nacionals i 
internacionals en les edicions precedents



Informació dels organitzadors (2/2)

• Exposen les principals empreses dels
sector? En quina zona?

• Disponibilitat de stands lliures

• Expositors propers

• Situar bé les entrades principals, bar, 
serveis i possibles fluxes de visitants

• Necessitats en m2 i cost

• Veure el cost dels stands modulars



La planificació és la clau de l’èxit

• Comenceu els preparatius lo abans
possible

• Feu un pressupost

• Nomeneu un responsable

• Establiu un calendari i seguiu-lo

• Crucial tenir en compte les dates límit de 
la fira per cada apartat



Establiu un presupost

• Lloguer de stand
• Construcció de stand
• Decoració
• Transport  i douanes
• Assegurança dels productes a exposar
• Viatge i hotels
• Catering del stand
• Invitacions i publicitat
• Inscripció al catàleg



La comunicació prèvia a la fira (1/3)

La publicitat en els mitjans de la fira
– Informació per aparèixer al catàleg

• Adreça detallada, tel, email, web

• Descripció productes

• Nom des les  personnes disponibles al stand

• Dades agent o distribuïdor local

• No oblidar la inscripcio en l’index de productes

– Posibilitat d’anunci al catàleg, web o mitjans

especialitzats fira



La comunicació prèvia a la fira (2/3)

• Recordatori tipus “logo” en 
comunicació empresa

• Xarxes socials

• Web de l’empresa

• Newsletter amb novetats



La comunicació prèvia a la fira (3/3)

- Email standard als visitants potencials
• Amb presentació de l’empresa i productes i 

número de stand. 

• Email personalitzat als clients actuals/ agents/ 
distribuïdors

• Amb la mateixa informació i proposant una
reunió durant la fira

• Tramesa d’invitacions

- Si és necessari trucades telefòniques



Els errors més habituals (1/2)

• Reservar el stand massa tard

• Rebre tard els productes a exposar

• Manca de certificacions o permisos

• Manca de factura proforma o mal feta u 
manca de quadern ATA

• Embalatges febles i productes malmesos

• Caixes mal marcades

• Caixes que no poden ser reutilitzades



Els errors més habituals (2/2)

• No demanar visat o fer-ho massa tard

• Reservar el stand massa tard: preus més
alts i mala ubicació.

• Reservar el viatge massa tard (bitlllets
cars, hotels cars i/o allunyats)

• No inscriure l’empresa al catàleg o oblidar
la inscripció per productes

• No omplir a temps els formularis de llum, 
telèfon etc



No oblidar

• Catàlegs, fulletons etc

• Mostres

• CD de l’empresa i dels
productes

• Targes de visita i tarifes
de preus

• Qüestionari pels visitants

• Begudes

• Mòbil i PC (internet)

• Material d’oficina

• Arxivadors

• Tarifes transport

• Convertidor de 
divises



Recursos humans

• Preveure al menys 2 persones per stand

• Agent local o distribuidor (si és el cas)

• Servei tècnic (si és necessari)

• Personal que parli l’idioma local

• Identificació del personal + imatge de 
marca

• Expliqueu bé els procediments a seguir i 
responsabilitzeu a cada persona dels seus
contactes.



Com exposar

• Limitar el nombre de productes exposats

• Organitzar-los per categories

• Situar-los a diferent nivell

• Emfatitzar els productes més importants 
amb ubicacions prioritàries i assenyalant-los 
convenientment

• Utilitzar mitjans visuals per ressaltar els 
avantatges (fotos, text)



Com exposar

• Minimitzeu el nombre de punts d’interès

• Establir un tema central i una forta
identitat

• Stand sempre net i en ordre

• Limiteu l’accés als catàlegs i mostres

• Avalueu als visitants

• Limiteu l’accés a les zones de descans

• No convertiu el stand en un “bar de 
copes o de tapes”



Visiteu la fira per torns

• Localitzeu els stands competidors i 
aconseguiu el màxim d’informació

• Localitzeu possibles clients, distribuïdors, 
prescriptors... i feu-ne el contacte.

• Localitzeu els productes més innovadors, 
observeu tendències 

• Observeu les millors ubicacions i flux de 
visitants per la propera edició



Mantingueu una actitud 

professional

• Arribeu al stand d’hora

• Mantingueu una presència i actitud
impecable

• Assegureu-vos de que tot el personal coneix
bé els productes

• Avalueu primer els visitants

• Parleu de forma ordenada i clara

• Porteu sempre la vostra identificació visible

• Feu una reunió diària



Després de la fira

• No oblideu les fitxes de les visites (porteu-les aprop)
• No us dediqueu als temes que us estan esperant
• Ateneu prioritàriament les consultes rebudes durant la 

fira (mentre el visitant encara us recorda bé!)
• Contesteu per ordre d’importància i en funció de la 

qualificació.

• Reaccioneu ràpidament

• Envieu un mail preliminar si compteu que la vostra
resposta requereix de cert temps

• Prepareu respostes personalitzades

• Feu el seguiment telefònic

• Feu el que us heu compromès a fer…



Una resposta tardana implica

sovint un negoci perdut i transmet 

una impressió molt pobra sobre la 

capacitat de donar resposta a les 

exigències internacionals de la 

nostra empresa.



L’avaluació post-fira

• La idoneitat de la fira

• El planning

• La ubicació del stand

• La superfície i la decoració

• L’exposició dels productes

• Les activitats promocionals

• El seguiment de la fira



www.int-team.com www.ccis.ad www.ideand.ad

MOLTES GRÀCIES!
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