
Impulsem
la internacionalització 
del nostre país

Santander Negoci Internacional

PUBLICITAT



Grupo Santander és present amb xarxa comercial als principals mercats: Alemanya, Argentina, Brasil, Colòmbia, 
Espanya, Estats Units, Marroc, Mèxic, Perú, Polònia, Portugal, Regne Unit, Uruguai, Xile i Xina.

Al Santander impulsem el creixement de les nostres empreses, dins i fora del nostre país. 
T’oferim tot el que necessitis per sortir fora de les nostres fronteres: fortalesa 
internacional, solvència i, sobretot, l’experiència d’un banc la vocació del qual sempre ha 
estat la d’ajudar al progrés de les persones i les empreses.

Per a això, tenim especialistes de negoci internacional localitzats a tot el territori 
espanyol que t’acompanyaran en el teu procés d’internacionalització, i amb més de
1.100 bancs corresponsals a tot el món.

Amb el Santander arribaràs més 
lluny amb el teu negoci.

Posem a la teva disposició una àmplia gamma de 
productes i serveis exclusius, dissenyats per al 
negoci internacional, amb els quals t’ajudarem a 
importar, exportar o establir-te a l’exterior:

INTERNATIONAL DESK
Servei d’atenció personalitzada i multilingüe, que 
t’ajudarà en el teu procés d’internacionalització i 
et proporcionarà la relació bancària a l’estranger 
que farà créixer el teu negoci.

SANTANDER TRADE CLUB ALLIANCE
Accedeix a Santander Trade per identificar el teu
potencial a l’exterior i uneix-te al club per 
posar-te en contacte amb empreses i establir 
contactes comercials.



A Banco Santander t’acompanyem en tot moment i et proporcionem tota l’atenció i 
gestió personalitzada dels nostres especialistes de negoci internacional.

I a través de les Unitats de Negoci Internacional, un equip de professionals 
especialitzat et donarà suport amb el negoci de valor i el foment de les capacitats 
digitals de la teva empresa.

T’oferim una àmplia gamma de productes i serveis financers:*

Mitjans de cobrament i pagament
Transferències internacionals, xecs, remeses i crèdits documentaris. Avals i 
garanties.

Finançament internacional
Finançament d’importacions, avançaments d’exportacions, facturatge d’exportació 
(factoring), confirmació de pagaments internacional (confirming), lísing 
d’importació, línies ICO, Préstec Client Internacional, per a les teves inversions i 
establiment a l’exterior.

Solucions en divisa
Operacions de comptat, compravenda de divisa a termini i derivats.

A més, a través de la nostra Banca en línia podràs accedir a capacitats digitals 
completes per fer totes les teves operacions en remot.

Tant si és la teva primera vegada per importar o exportar, com si 
el que vols és obrir nous mercats, tenim serveis exclusius per 
ajudar-te i fer-te el procés més fàcil.

Tenim totes les solucions 
financeres per a la 
internacionalització del teu 
negoci.

Vols començar a importar o exportar

Si ja tens experiència en comerç exterior, t’ajudem a continuar 
avançant.

T’ajudem a establir-te i a impulsar el teu negoci en un altre país 
amb l’ajuda d’una relació bancària especialitzada en empreses 
fora d’Espanya i, si ho necessites, financem les teves inversions en 
la divisa que necessitis*.

Ets importador / exportador 
habitual

Et vols establir a un altre país

* Operacions subjectes a l’autorització prèvia del banc.



Vols començar a importar o exportar Ets importador / exportador habitual Et vols establir a un altre país

SANTANDER TRADE CLUB
Una comunitat exclusiva per posar-te en contacte 
amb potencials socis comercials de qualsevol
sector a més de 60 països, gràcies a l’aliança de
bancs internacionals fundada pel Santander 
(Trade Club Alliance).

NOVES TECNOLOGIES I PLATAFORMES
One Trade és la nova plataforma digital empresarial 
amb productes financers sofisticats i innovadors. 
Permet visualitzar en temps real els moviments de 
compte de les filials a l'estranger i fer pagaments 
instantanis, sia entre comptes d'un grup empresarial 
o bé a altres clients/proveïdors. El seguiment de 
pagaments internacionals proporciona traçabilitat i 
transparència sobre l'estat dels teus 
cobraments/pagaments en temps real, a més d'un 
servei de seguiment de mercaderies per saber en 
tot moment on és la teva comanda. 

We.Trade: podràs fer comandes, garantir-les, 
finançar-les i fer-ne un seguiment.

SANTANDER TRADE PORTAL
www.santandertrade.com
Un portal on pots accedir a tota la informació sobre 
comerç exterior, de manera gratuïta: mercats, 
socis, normativa, divises, banca, establir-se. 

SANTANDER TRADE WEBINAR
Seminaris en línia impartits per experts, enfocats a 
formar i connectar empreses de diferents països.

CENTRE DE NEGOCI INTERNACIONAL
Servei d’atenció i assessorament remot exclusiu
per a pimes que es vulguin internacionalitzar
al 900 500 068.

INTERNATIONAL DESK
Servei de suport per a la teva expansió internacional, 
present als 15 països en els quals el Santander té 
xarxa comercial, que t’ofereix:

Atenció personalitzada i multilingüe.
Coordinació entre els gestors de relació que el 
Grup assigna per a les teves filials a cada país.
Accés a la xarxa de contactes externs d’alt valor 
a cada país: despatxos d’advocats, gestories, 
autoritats de duanes...

A més, Banco Santander és membre fundador de 
l’Associació IBOS, una aliança bancària internacional 
que es dedica a facilitar solucions de gestió de 
tresoreria internacional als seus clients.

Accedeix a International Desk i beneficia’t d’aquest 
servei a través del teu gestor de Negoci Internacional.

A qualsevol oficina Santander

A la web bancosantander.es

Al telèfon 915 123 123

Si vols iniciar o continuar amb èxit la 
internacionalització del teu negoci, confia en 

Santander Negoci Internacional.
Informa-te’n:

Banco Santander és aliè a la relació que el proveïdor del servei estableixi amb els seus clients.



Superlínia bancosantander.esApp Santander App Santander
Empresas

@santander_es Banco Santander

Oficines i Caixers

Senzill  Personal Just
Com hauria de ser un banc


