
Contingut i durada de les tutories 
 

Tutoria Contingut Durada Cost 
Iniciació a 
l'exportació 

Consultoria dirigida a les empreses interessades a 
iniciar-se en l'exportació de béns o serveis que 
facilite l'accés als mercats internacionals. 

90 hores 
d'assessorament durant 
un període màxim de 6 
mesos. 

3.600,00 € 

Revisió 
d'estratègies 
d'internacionalitzac
ió per a empreses 
exportadores 

Consultoria dirigida a ajudar les empreses a revisar 
les seues estratègies exportadores i orientar-les cap 
a formes diferents en la gestió dels instruments 
comercials i operatius per a aconseguir millorar els 
seus resultats exportadors.  

40 hores 
d'assessorament, en un 
període màxim de 14 
setmanes. 

2.400,00 € 

Inici a la 
contractació 
pública 
internacional 

Consultoria dirigida a facilitar l'accés al mercat de la 
contractació pública internacional amb l'objectiu 
últim de dissenyar un pla d'acció amb una selecció 
de mercats i organismes contractants. 

30 hores 
d'assessorament, de les 
quals un mínim de 20 
seran presencials, durant 
un període màxim de 3 
mesos. 

1.800,00 € 

Presentació 
d'ofertes en 
contractació 
pública 
internacional 

Assessorament a empreses en la preparació 
d'ofertes de contractació pública internacional. 

40 hores 
d'assessorament, de les 
quals un mínim de 20 
seran presencials, durant 
un període màxim de 6 
mesos. 

2.400,00 € 

Màrqueting digital 
internacional 
(EXPORNET) 

Assessorament especialitzat en posicionament 
internacional, a través de l'ús d'internet com a eina 
comercial d'àmbit internacional, mitjançant el 
disseny d'un pla de màrqueting digital. 

Un període màxim de 8 
mesos. 

2.800,00 € 

Estratègies de 
marca i 
comunicació 
internacional 

Assessorament dirigit a analitzar els diferents 
aspectes de l'empresa que permeten determinar el 
seu posicionament en el mercat seleccionat, dins de 
la seua estratègia d'internacionalització. 

Un període màxim de 3 
mesos. 

1.800,00 € 

Finançament 
internacional 

Assessorament dirigit a empreses que vulguen 
millorar la seua posició competitiva a través d'eines 
per a la cerca de finançament internacional, formant 
el personal responsable de les empreses en l'anàlisi 
del model de negoci, adaptant-lo a les exigències 
actuals de mercat; optimització del dit model de 
negoci fent-lo eficient i atractiu, i cerca de socis 
financers o de programes europeus específics per a 
potenciar l'obtenció de finançament. 

Un període màxim de 6 
mesos. 

3.600,00 € 

Expansió 
internacional de 
start-ups 

Assessorament a  persones emprenedores que 

vulguen internacionalitzar la seua start-up, amb la 
finalitat de millorar-ne el posicionament competitiu 
a través del coneixement de les eines per a preparar 
l'eixida cap a mercats internacionals. 

30 hores 
d'assessorament, de les 
quals un mínim de 20 
seran presencials, durant 
un període màxim de 3 
mesos. 

1.800,00 € 

 


