
Cursos de direcciÃ³

MITJANS DE PAGAMENT I FINANçAMENT INTERNACIONALS

Descripció

OBJECTIUS DEL CURS

L'objectiu d'aquest curs és facilitar el coneixement i la metodologia per optimitzar la gestió financera dins l'àmbit internacional de l'empresa. Un cop

acabat el curs, l'alumnat podrà prendre decisions per minimitzar el risc i els costos financers i bancaris segons la relació comercial de què es tracti.

També coneixerà els avantatges i inconvenients de cadascun d'ells i dels documents que s'hi associen.

DESTINATARIS

El curs s'adreça a gerents, directius tècnics i personal d'administració que desenvolupen tasques relacionades amb les compres/vendes i els

pagaments/cobraments internacionals de mercaderies.

Programa

Mòdul1. Clasificació i riscos en Comerç Exterior

Mòdul 2. Mitjans de pagament internacionals i garanties

Mòdul 3. La selecció del mitjà de pagament (exportadors vs importador) i la seva incidència en el

risc i costos de les operacions

Mòdul 4. Mitjans de pagament simples: xec personal, xec bancari, ordre de pagemtn simple, remesa simple. Avantatges i inconvenients per

exportador i importador. Circuit i tractament.

Mòdul 5. Mitjans de pagament documentaris: ordre de pagament documentària, remesa documentària, crèdits documentaris. Àrea SEPA.

Mòdul 6. Crèdits documentaris. Circuit i tractament. modalitats. Casos pràctics. Reserves i discrepàncies.

Mòdul 7. Interrelació entre mitjans de pagament i Incoterms.

Módul 8. Finançament internacional



Professorat

XAVIER CARRETÉ

Compta amb més de 15 anys d'experiència en negocis internacionals en empresa líders de diferents sectors com Inditex, Metges sense Fronteres o

Marmedsa amb responsabilitats en diverses àrees: expansió internacional, vendes, logística internacional, compres, la qual cosa ha donat com a

resultat un coneixement global i profund en tots els àmbits de l'escenari internacional.

La seva trajectòria professional li ha permès tenir coneixement del sector tèxtil, arquitectura, mobiliari urbà i il·luminació, cosmètics, marroquineria,

entre d'altres, ja que ha liderat projectes internacionals a Taiwan, Xina, Turquia, Pakistan i Espanya.

És expert en desenvolupament de negocis internacionals, en gestió de la cartera de clients (CRM) i proveïdors (SRM), acostumat a treballar en

entorns internacionals i amb cultures diverses. En els últims anys s'ha dedicat a elaborar propostes formatives de nivell i realitzar formació

especialitzada.

Metodologia

Ensenyament personalitzat, possible gràcies a la limitació de places i als grups reduïts

Fàcil aprenentatge, mitjançant un mètode programat de contrastada efectivitat, i amb un màxim aprofitament de les hores lectives

Enfocament totalment pràctic

Ràpida assimilació en un temps mínim

Professorat amb àmplia experiència docent

Dates/horaris

Inici: 8 de novembre

Durada: 8 hores (2 jornades de 4 hores - 8 i 15 de novembre, de 16:00 a 20:00)

Modalitat: presencial

Lloc

A les nostres aules del C/Sèquia, 11 2a planta


