
 

 

 
7a JORNADA TÈCNICA,  
EL PROTOCOL DELS NEGOCIS A LA XINA 
Seminari adreçat a empreses 
Importadors / exportadors. 

  
13 de març de 2018 
     
World Trade Center – Edifici Sud – Sales 2+3  
Escales exterior, darrera d’oficines Manpower 
08039 Port de Barcelona  
Barcelona 
 

OBJECTIU 

 
En aquesta jornada analitzarem els factors culturals que influeixen a la concepció xinesa dels negocis i de les 

relacions personals. Tanmateix es presentaran aspectes pràctics, qüestions protocol·làries i estratègies de 

negociació d’utilitat a la hora d’establir relacions comercials amb la Xina.  

 

PROGRAMA 

 
09’50 Benvinguda i presentació de la jornada.  

 Amadeo Jensana, director de Economia i Empresa de Casa Àsia 

 
10’00 Protocol i negociació a la Xina.  

El context general a la Xina.   

Filosofia i religió; taoisme, budisme, confucionisme. 

Les relacions interpersonals i la comunicació a la Xina.  

Salutacions  i presentacions 

Diferencies lingüístiques i ús de traductors.  

Intercanvi de regals . 

Protocol en la indumentària 

El llenguatge corporal. 

Menjars de negocis. 

Com mantenir relacions a distància. 

 12’00 Pausa – Cafè 
 
 12’20  Estratègies de negociació a la Xina i aspectes pràctics 

Reunions de negoci: preparació i  comportament 

Arguments i tàctiques de negociació 

Com tancar acords i les seves implicacions. 

El procés d’exportació / importació: problemàtiques més comuns relacionades amb la mentalitat 

 xinesa.  

Casos pràctics.  

13’30 Fi de la jornada 
 

PONENT 

  

Ponent:  Yuan Gao, consultora i professora de llengua xinesa (EOI) 
 



 

INSCRIPCIONS 
 

Inscripcions són gratuïtes (màxim 2 persones per empresa) i s’han de realitzar a través de la següent 
pàgina web:  
        http://www.portdebarcelona.cat/formar 

 
El període d’inscripció es tancarà 48 hores abans de l’inici de la jornada. 

Persona de contacte: Agustina Barros  Tel. 93 306 65 48 agustina.barros@portdebarcelona.cat 

                                

 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personals, l’informem que les seves dades resten  incorporades a un fitxer automatitzat, prèviament comunicat a l’Agència de 

Protecció de Dades. Per exercir el vostre dret d’accés, rectificació o cancel·lació, podeu sol·licitar-ho directament al registre general de l’Autoritat Portuària de Barcelona. El fitxer es troba en el sistema informàtic de la 

Plaça Portal de la Pau, 6 – 08039 Barcelona. El responsable del fitxer és l’Autoritat Portuària de Barcelona.  En compliment de la Llei de Serveis a la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i més concretament en el 

seu article 21, l'informem que aquest comunicat ha estat enviat pel Servei d'Atenció al Client del Port de Barcelona - NIF Q-0867012-G. Si vostè no desitja rebre més informació per aquest mitjà, pot enviar un missatge a 

sac@portdebarcelona.cat 
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