
QUÈ SÓN LES MOSTRES I QUINA ÉS LA SEVA IMPLICACIÓ COMERCIAL? 

El proper 15 de febrer al matí les instal·lacions de MailBoxes ETC El Prat acolliran la Jornada 

“Què són les mostres i quina és la seva implicació comercial?”.  

Per què quan enviem una mostra ens dóna tants problemes? Quina és la implicació comercial 

d’un producte que generalment és gratuït pel client? Com es declaren a la duana? 

Són alguns interrogants que les empreses es plantegen en matèria de logística internacional. 

Per aquest motiu, considerem que podria ser del vostre interès assistir-hi. La Jornada es 

desenvoluparà amb una metodologia basada en la pràctica, amb simulacions de dinàmica de 

grup per tal que tothom pugui aportar coneixements.  

La Jornada serà impartida per Albert Garcia Triu, CEO d’APPSESOR, formador i consultor 

especialista en comerç internacional, autor del llibre “Los 100 documentos del Comercio 

Exterior” i “Guia documental per a exportar i importar: 12 documents claus” 

A més, també coneixerem l’experiència de l’INS Les Salines, del Prat de Llobregat, especialitzat 

en logística i comerç internacional i el vincle directe entre educació i el món empresarial. La 

Tinenta d’Alcalde de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació de l’Ajuntament del Prat, Marta 

Mayordomo, tancarà la sessió. 

PROGRAMA 
10.00 – Benvinguda i Esmorzar 
10:20 – Obertura d l’acte amb Sra. Anna Tomàs, Coordinadora de FCT. Cap del Departament 
de Comerç i Màrqueting  INS Les Salines 
10.30 – Què és una mostra? 

 Identificació duanera 

 Enviament. Ús del Courier, postal o exprés 

 Gestió de la Documentació per la seva entrega 
12.00 – Cloenda a càrrec de Marta Mayordomo, Tinenta Alcalde de Promoció Econòmica, 
Comerç i Ocupació 
 

 

Serà la segona  vegada que MBE El Prat organitza aquest tipus de jornades orientades a les 

exportacions i que creiem que són d’interès per tots els experts que treballen en aquests 

àmbits sectorials. L’edició de l’any passat, amb notable èxit de participants i d’interès, va ser 

sobre les duanes i el seu funcionament. 

Per a més informació: 

comunicacioprat@mbe.es // 93 378 90 39 (J. David Muñoz) 
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