CURSOS FOCALITZATS

Comerç internacional
Les “mostres”, com les hem d’enviar?			
Què identifica la duana?
Codi 03180828

Objectius:

Totes les empreses per créixer necessiten preparar enviaments específics a nous clients
així com enviaments de nous productes als seus clients. Aquests enviaments els anomenem “mostres” i generalment s’envien “gratuïtament”, però, com es declaren davant
la duana?, quina és la seva implicació comercial?, perquè ens donen tants problemes?

Destinataris:

Adreçat a directors, comandaments, tècnics amb responsabilitat en la gestió d’operacions internacionals i personal de departaments administratius i/o logístics d’empreses
amb activitat internacional.

Temari:

Cambra de Comerç de Sabadell

1. Què és una “mostra”?
• Identificació duanera, aranzels i impostos.
• Quin preu ha de tenir?
• Característiques.
2. Enviament:
• Ús del Courier, enviament Postal o Exprés.
3. Gestió de la documentació pel seu lliurament:
• Transport.
• D’origen.
• Comercials.
4. Casos pràctics

Metodologia:

El programa es desenvoluparà amb una metodologia orientada a la pràctica i operativa.
S’alternarà l’exposició conceptual amb la resolució de casos pràctics, simulacions i la dinàmica de grup, per tal d’assegurar l’assoliment dels coneixements i el desenvolupament
de les competències necessàries.

Professor:

Albert Garcia. Director Executiu d’APPSESOR, Formador i Consultor sènior especialista
en comerç internacional, autor de llibre “Los 100 Documentos del Comercio Exterior” i
Guies d’Importació i Exportació.
Durada: 5 hores
Data: 19 d’octubre de 2018
Horari: de 9.15 a 14.15 h
Drets d’inscripció:
69 per a Soci Preferent Club Cambra Sabadell * (40% de dte.)
92 per a Soci Bàsic i per a treballadors d’empreses de la demarcació de la Cambra * (20% de dte.)
115 per a la resta de participants
Inclou documentació PLACES LIMITADES

Per a més informació: tel. 937 451 259, A/e: formacio@cambrasabadell.org
Per fer la inscripció: www.cambrasabadell.org/inscripcions
Informació del Club Cambra Sabadell: Pàgines 4 i 5 d’aquest catàleg o bé a www.clubcambrasabadell.com
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