
  

 

 

PLA DE SUBCONTRACTACIÓ INDUSTRIAL 2019-2020 
 

Fires  
En aquest pla anual de fires, les Borses de subcontractació recopilen OPORTUNITATS DE NEGOCI (unes 400 
demandes anuals de compradors estrangers i espanyols) que adrecem directament a les empreses 
membres de la Borsa. A més les empreses interessades en exposar en aquestes fires tindran un descompte 
en el cost de participació a la fira. 

 

FIRES   PAÍS CIUTAT  DATA 2019 DESCRIPCIÓ FIRA 

Fira Subcontratacion Espanya Bilbao 4-6 Juny 

Fira de subcontractació 
industrial que inclou des dels 
productes més basics fins als 
processos més complexes 

Fira Midest- Global 
Industrie 

França  Lió 5-8 Març  

Principal fira de subcontractació 
francesa. Inclou els certàmens: 
MIDEST, SMART INDUSTRIES, 
INDUSTRIE y TOLEXPO.  

Fira Industrie Messe Alemanya Hannover 1-5 Abril 

Fira centrada en la vanguardia 
innovativa de la industria 4.0, 
intel·ligència artificial, cobots, i 
construcció lleugera 

Fira Swisstech Suïssa Basilea 14-17 Maig 
Fira de comerç de materials, 
components, i assemblatge de 
sistemes 

Fira Alihankinta Finlàndia Tampere 
24-26 

Setembre 

Fira principal del sector de la 
subcontractació industrial 

Fira Siane França Toulouse 
22-24 

Octubre 

Fira de subcontractació regional 
francesa, en àrea amb gran 
desenvolupament de la 
indústria aeroespacial 

Fira Medica 
Compamed 

Alemanya Düsseldorf 
13-16 

Novembre 

Certamen de subcontractació 
dintre de la principal fira 
europea del sector mèdic 

Fira Ouest Industrie França Rennes 
20-21 

Novembre 

Fira situada en el "Grand Ouest” 
de França constituïda per 5 
regions que compten amb més 
de 10 milions d'habitants 

 
 
 
 

En totes aquestes fires s’ofereix l’opció de participar agrupadament o individual, o exposar catàlegs dins 
l’estand propi de la Borsa de subcontractació. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Trobades de compradors  

Trobades de compradors organitzades per les cambres espanyoles. Aquestes Trobades segueixen la 
filosofia del “taylor made”, permetent al potencial proveïdor entrar en contacte directament amb els 
responsables de compra i captar projectes concrets de grans empreses europees. 

 
TROBADES DE COMPRADORS NACIONALS CIUTAT DATES 

Meeting 2019 – IX Trobada de Compradors Europeus  
Donostia-San 

Sebastià 
Maig 

XIX Trobades Europees de Subcontractació Industrial: 100 
compradors Europeus. 

Bilbao Juny 

II B2B  de compradors Barcelona en el marc de la Fira In(3d)ustry Barcelona  Octubre  

 

TROBADES DE COMPRADORS INTERNACIONALS CIUTAT DATES 

MEDI'NOV CONNECTION 
Reunions empresarials europees dedicades a la fabricació 
d'equips i dispositius mèdics. 

Lió Abril 

Trobada B2B amb compradors Francesos Lió 14 Novembre 

Trobada B2B amb compradors alemanys- Missió 
inversa 

Sabadell 6 febrer 2020 

Trobada en el marc de la Fira SIANE amb empreses del 
Sud de França 

Toulouse 22-24 Octubre 

 

Programes d’iniciació a l’exportació per empreses de Subcontractació Industrial 
 

PROGRAMES DE  
SUPORT A LA INTERNACIONALITZACIÓ  

CONCEPTE 

EXPORTA - INDÚSTRIA 

Programa anual adreçat a les empreses subcontractistes 
que volen internacionalitzar-se però no tenen un 

departament d’exportació propi o els recursos humans 
necessaris per a fer-ho amb garantia d’èxit 

ATENCIÓ DEMANDES 

Demandes de productes de subcontractació (400 
aproximadament) captades a través de les nostres oficines 

o en les fires en les que participem 
 

TALLERS DE COOPERACIÓ 
EMPRESARIAL 

Sessions de treball guiades per consultors especialistes 
amb l’objectiu de crear grups d’exportació o de cooperació 

per treballar a Alemanya. Dates: 18 de juny i 2 de juliol 
 

 


