ESTRATÈGIES
D’INTERNACIONALITZACIÓ
Data:
Dimecres 5 d’Abril
Lloc:
Sala Dolors Aleu
Parc Científic de Barcelona (PCB)
C/ Baldiri Reixac, 4-8
08028 Barcelona
Horari:
De 16:00h a 19:30h

Dirigit a:
 Empresaris i emprenedors
 CEOs, Project Managers,
COOs...
 Professionals d’empreses
biotec i tecmed
 Responsables d’Oficines de
Transferència Tecnològica
Registre:
45€ (iva inclòs)
Places gratuïtes limitades
per a socis de CataloniaBio

Aquesta sessió té com objectiu formar als assistents
sobre la importància de preparar una bona estratègia
d’internacionalització per la seva empresa, així com
aprendre a avaluar el potencial d’internacionalització
donant a conèixer, amb un enfoc pràctic, el què has de
saber, què has de fer i com has de planificar l'accés a
nous mercats.
Les jornades Lessons Learned són un fòrum de
coneixement i networking adreçat als professionals
d’empreses de l’àmbit de les ciències de la vida, que té
per objectiu compartir experiències i reflexions en
diferents àrees estratègiques de coneixement i
capacitats necessàries per reforçar la competitivitat de
les empreses biotecnològiques. Experts i professionals
del sector compartiran amb tots els assistents els seus
coneixements i punts de vista sobre diferents
temàtiques clau pel desenvolupament de les empreses
del sector. A les jornades els assistents podran
conèixer, relacionar-se i interactuar amb diferents
professionals i experts d’empreses i entitats del sector.
Inscripció a través de l’enllaç:

https://en.xing-events.com/LL-Internacionalitzacio
Amb la col·laboració de:
Més informació: sramirez@biocat.cat/ 93 310 33 89

www.cataloniabio.org

www.biocat.cat

ESTRATÈGIES
D’INTERNACIONALITZACIÓ
Programa
16.00

Benvinguda i presentació
16:50
Silvia Ramírez – Project Manager
Business Development, Biocat

Josep Castells - CEO & General
Director
InKemia

Melqui Calzado – Secretari
General, CataloniaBio
Moderació

17:05 Objectiu: USA
Hugo Peris - Co-Founder & CEO
Spiral Therapeutics

Pere-Joan Cardona - CEO/CSO
Manremyc

16:20 Objectiu: Índia
Pere-Joan Cardona - CEO/CSO
Manremyc

Objectiu: Latam

17:20 Debat i torn de preguntes
18:15 Conclusions i cloenda
18:30

Cafè i networking

16:35 Objectiu: Xina
Carles Domènech - CEO
Ability Pharmaceuticals, SL

www.cataloniabio.org

www.biocat.cat

