Missió Comercial
VIRTUAL

XILE
30 novembre a 4 desembre de 2020

Arran de la impossibilitat temporal de realitzar missions comercials presencials, estem
organitzant la realització d’una missió comercial virtual a Xile, del 30 de novembre al
4 de desembre de 2020, amb la realització d’una agenda de contactes B2B i la
realització de reunions virtuals d’acord amb el perfil de cada empresa i les seves
necessitats en els mercats objectiu.
INFORMACIÓ PAÍS
Maquinària i béns d'equipament. Xile està immers en una etapa de reconversió
industrial i diversificació productiva de subsectors com ara la foneria, a causa de la
contracció del sector miner. En sectors com aquest i en d'altres, necessiten
assessorament i maquinària per reconvertir els processos productius.
Electrònica i electricitat. El Govern de Xile ha desenvolupat un full de ruta per al
camp energètic per al 2050, que garanteix, entre altres propostes, la seguretat i la
qualitat del subministrament elèctric. Les transmissions elèctriques suposen una
oportunitat per a les empreses catalanes, ja que el govern aposta per crear una xarxa
elèctrica forta i segura a tot el país.
Indústria 4.0 i impressió 3D
L'economia xilena és de les més innovadores de la regió. Els nombrosos acords de
lliure comerç que Xile té amb altres països del món, fa que necessiti millorar la
competitivitat de les seves empreses a través d'una millora dels seus processos
productius i la incorporació de tecnologies associades a la indústria 4.0.
Alimentació
La indústria alimentària és una de les més grans i potents de Xile i una de les més
modernes i innovadores de l'Amèrica Llatina. Existeixen, doncs, oportunitats per a
empreses catalanes que desenvolupin maquinària per alimentació i packaging.

SERVEIS INCLOSOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avaluació dels requeriments de les empreses.
Reunió prèvia amb el delegat per avaluar les possibilitats d’èxit de la
participació.
Informació sobre mercat de destí
Estudis de mercat disponibles
Estadístiques de comerç exterior personalitzades pels productes de
l’empresa.
Informacions pràctiques
Reunió per videoconferència de les empreses participants, l’entitat i el
delegat al país objectiu per conèixer l’evolució dels negocis a destí.
Agenda individualitzada elaborada pel delegat en destí.
Planificació de les reunions
Monitorització i moderació de les videoconferències per part de l’entitat i el
delegat.
Assessorament especialitzat
Valoració de les accions de seguiment

DESPESES DE PARTICIPACIÓ
Les empreses participants podran seleccionar un o dos països objectiu, segons les
seves preferències.
Cost per agenda virtual a Xile: 600€ (+IVA)
Quota d’inscripció: 295€ (+IVA) . (Per a empreses No associades 354€ +IVA)
AJUT
En aquets moments estem negociant possibles ajuts per a la confecció de les agendes
per a les empresa participants. En el moment en que tinguem més detalls us
informarem.
INSCRIPCIÓ
Per a confirmar la vostra participació caldrà que feu una transferència de 295€+
IVA= 356,95€ o de 354€+IVA= 428,34€ per a no socis. al nº de compte UPM ES04 2100
3290 4725 0003 6153 en concepte de quota d’inscripció (a l’hora de fer la transferència
indiqueu “MISSIÓ VIRTUAL XILE”).
Per al formulari cliqueu:
http://www.plametall.cat/inscripciomissio.asp?id=1591
Per a sol·licitar més informació:
Tel. 93 745 78 10 – gemma.cano@plametall.cat

