Recuperem la presencialitat en les missions comercials internacionals després
de gairebé dos anys.
Conscients de la importància de trepitjar el terreny i de la rellevància que té
en molts països el cara a cara, hem optat aquest 2022 per tornar a programar
les missions comercials en format presencial per a les empreses que ho
sol·licitin, tot i donar l’opció de fer-les de manera virtual si l’empresa ho
demana o si les restriccions de la Covid-19 ho aconsellen.
La missió comercial a ISRAEL, es portarà a terme del 12 al 14 de desembre
de 2022.
La preparació d’agendes la realitzarà el delegat de Plametall a ISRAEL.

INFORMACIÓ PAÍS

Amb un creixement econòmic del 3,4%, Israel presenta unes bones condicions
de mercat pels productes i serveis d'empreses catalanes. El país ofereix
oportunitats de negoci en sectors com el vehicle connectat, la salut i els
equipaments mèdics, l'alimentació o les energies renovables, entre d'altres.
Les vendes de Catalunya a Israel s'han situat l'any 2020 als 439 milions d'euros.
Catalunya hi exporta principalment vehicles (22,3%), aparells i material elèctric
(8,7%) i plàstics (8,7%).
Més de 2.400 empreses catalanes van exportar a Israel el 2020, de les quals,
prop d'un miler, ho fan de manera regular.

SERVEIS INCLOSOS EN LA MISSIÓ
•
•
•
•

•
•
•

Webinar informatiu sobre les oportunitats de negoci a ISRAEL realitzat pel delegat
de Plametall a ISRAEL.
Avaluació dels requeriments de les empreses.
Reunió prèvia amb el Delegat de Plametall a ISRAEL per avaluar les possibilitats
d’èxit de la participació, i l’evolució dels negocis a destí.
Informació sobre mercat de destí, Estudis de mercat disponibles, Estadístiques de
comerç exterior personalitzades pels productes de l’empresa i Informacions
pràctiques.
Agenda de negocis presencial o virtual. Les reunions es portaran a terme amb la
supervisió del Delegat de Plametall a ISRAEL.
Assessorament especialitzat i seguiment personalitzat.
Valoració de les accions de seguiment un cop realitzada la missió.
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DESPESES DE PARTICIPACIÓ
Les despeses de participació son les següents.
•

Cost per agenda personalitzada a ISRAEL :
o

•

800 €/agenda presencial o virtual.

Quota d’inscripció: 395€ (+IVA) . (Per a empreses No associades 450€ +IVA)

NORMES GENERALS D’INSCRIPCIÓ A LA MISSIÓ
1. En el moment de fer la inscripció cal presentar la següent documentació:
a.- Formulari d’inscripció emplenat, que trobareu a:
http://www.plametall.cat/inscripciomissio.asp?id=1714
b.- Comprovant de l’ingrés o de la transferència bancària per un import de 395,00€
(+ IVA) o 450,00€ (+ IVA) en cas d’empreses no associades, 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 A ISRAEL 2022). Aquest import es retornarà
automàticament a les empreses que no siguin finalment seleccionades i serà retingut en
el cas d’empreses que renunciïn a la seva participació un cop s’hagi iniciat la preparació
de les agendes de contacte.
2. L’empresa es compromet a mantenir les entrevistes de treball que s’hagin programat
d’acord amb la informació i les instruccions rebudes.
3. Les despeses addicionals, com per exemple la contractació d’un intèrpret, aniran a càrrec
de l’empresa.
Per a sol·licitar més informació:
Tel. 93 745 78 10 – eloy.mendez@plametall.cat

