
 
 
           
 

 

 

 

 

MISSIÓ EMPRESARIAL A AUSTRÀLIA, MALÀISIA, SINGAPUR 

Del 12 al 25 de maig de 2018 

La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, en el marc del Pla d’Acció Internacional 2018 del Consell 
de Cambres de Catalunya, organitza una missió comercial plurisectorial a Austràlia i/o Malàisia i/o Singapur 

Inscripcions fins el 06/03/2018 

 

Oferim contactes amb clients potencials, distribuïdors, socis comercials, agents o proveïdors segons els perfils 

sol·licitats per l’empresa. 

Oportunitats de mercat / sectors 

prioritaris a Austràlia: 

 Embarcacions d’esbarjo i equipament 
sector nàutic 

 Tecnologia i equipaments mèdics 

 Productes alimentació gourmet i/o 
ecològics 

 Equipaments industrials: maquinària per 
obra civil i mineria , maquinària agrícola, 
pel processat d’aliments, equipaments 
per a la construcció, material elèctric i 
electrònic, equipaments de 
telecomunicacions  

 Subministraments i equipaments per 
defensa, transport i infraestructures 
viàries. 

 Béns de consum que tinguin elements de 
diferenciació i valor afegit. 
 

Oportunitats de mercat / sectors 

prioritaris a Malàisia: 

 Maquinària i béns d’equipament 

 Equipaments i subministraments per 
defensa i seguretat 

 Equipaments per la indústria del petroli 
i gas 

 Biotecnologia i farmàcia.  

 Equipaments mèdics i sanitaris 

 Tecnologies de la informació  

 Agroalimentaris i productes de consum 
d’alta qualitat 

 Equipament d’universitats i formació 
professional.  

 Equipaments per tractament d’aigües i 
residus urbans 

 Material, equipament i sistemes 
auxiliars per metro i ferrocarril 

 Energia solar i edificis energèticament 
eficients 

Oportunitats de mercat / sectors 

prioritaris a Singapur: 

 Alimentació i begudes de qualitat, 
moda i accessoris, mobles i hàbitat 

 Material elèctric i electrònica 

 Biotecnologia i farmàcia, equipaments 
mèdics i hospitalaris. Tecnologies 
mèdiques. 

 Audiovisuals i telecomunicacions 

 TIC: analítica de dades i ciberseguretat 

 Robòtica avançada i sistemes 
autònoms 

 Equipaments per a la manipulació de 
fluids, instruments i enginyeria de 
precisió 

 Equipament per al sector 
d’infraestructures, transport i 
construccions 

 Petroquímica, energies renovables, 
tractament d’aigües i dessalinització, 
gestió i tractament de residus sòlids, 
smart cities 
 

 

 

 Itinerari:  
 

 12/05 Vol Barcelona - Sydney 

 Del 14 al 18 de maig -  entrevistes a Austràlia (Sydney, Melbourne, Brisbane o la ciutat que sigui 
més adient segons el perfil de l’empresa) 

 19/05 Vol Sydney – Kuala Lumpur 

 21 i 22 de maig (dies complets) i 23 de maig al matí: Entrevistes a Kuala Lumpur 

 23/05 Vol Kuala Lumpur – Singapur 

 24 i 25 de maig: Entrevistes a Singapur 

 26/05 Vol Singapur - Barcelona 
 

 



 
 
           
 

 

 

 

 Quota de participació: 650 € (+IVA) 

 Agendes personalitzades als tres països: 1.100 € (+IVA) (Consultar preus per només un país o per dos països) 

 Cost aproximat del viatge als tres països (avió, allotjament i trasllats aeroport/hotel/aeroport): 3.400€ 
(Consultar preus per només un país o per dos països) 

 Subvenció “Bossa de viatge” (segons condicions ACCI0): 1.454,44€ (Consultar subvenció per només un país o 
per dos països) 

 Data límit d’inscripció: 06/03/2018 

 Places limitades 
Què us oferim? 

 Agenda individualitzada elaborada pels nostres col·laboradors a destí, contrastats pel Consell de Cambres de 
Catalunya  

 Recolzament logístic 
Més informació  

Sra. Maribel Martínez, mmartinez@cambragirona.org / tel. 972418517  
 
 

CONDICIONS DE PARTICIPACIO 
 

Per tal de formalitzar la seva inscripció, l’empresa interessada haurà d’aportar a Cambra de Girona la següent documentació : 

1. Fitxa/es contenint les dades comercials de l’empresa i els objectius específics pel país/os visitat/s (Poden 
descarregar-se la fitxa al següent link: 

http://www.cambragirona.cat/wp-content/uploads/2018/01/FitxaInscripcioAustraliaSingapurMalaisia2018.doc 

2. És del tot important consignar amb claredat, amb fulls addicionals si cal : 

* Perfil dels interlocutors als quals caldrà adreçar-se per a la preparació de les entrevistes (ex. : importadors, 
distribuïdors, compradors directes, etc. ). 

* Les dades referides a contactes previs en el país/os visitat/s-  (distribuïdor, representant, client..).- precisant si cal 

contactar-los i/o incloure’ls a l’agenda de treball. 

3. Carta de presentació de l’empresa (Company profile).  

Les informacions contingudes en la carta serviran de referència per elaborar la comunicació que s’adreçarà als importadors 

locals. 

4. Dades del compte bancari on la Cambra domiciliarà les despeses d’inscripció al programa :  

Dades domiciliació bancària :  

NIF: ......................................................................................................................................................   

Empresa : .............................................................................................................................................   

Número de compte (IBAN): .................................................................................................................  

Autoritzo a la Cambra de Comerç de Girona a domiciliar l’import corresponent a la meva participació a la missió empresarial a 

Sud-àfrica  i Moçambic,  d’acord amb les condicions econòmiques establertes en aquesta convocatòria. 

Data : 

Signatura i Segell 

mailto:mmartinez@cambragirona.org
http://www.cambragirona.cat/wp-content/uploads/2018/01/FitxaInscripcioAustraliaSingapurMalaisia2018.doc


 
 
           
 

 

 

 

NORMES GENERALS DE PARTICIPACIÓ 

Cambra de Girona  establirà la selecció definitiva de participants, d’acord amb els següents objectius prioritaris : 

 Valoració tècnica de l’entitat col·laboradora a destinació, confirmant les possibilitats efectives de negoci als països 
visitats. 

La persona designada per l’empresa per participar en el programa haurà de tenir suficient capacitat de decisió i ostentar la 

representació dels interessos de l’empresa. 

Per tal de poder realitzar una adequada preparació de les entrevistes, l’empresa es compromet a aportar la documentació i 

informació requerides pel col·laborador a destinació. 

L’empresa es compromet a mantenir les entrevistes de treball programades, d’acord amb la informació  i instruccions facilitades. 

Qualsevol alteració del programa del viatge : dates, agenda de visites, etc. requerirà l’acord de la Cambra de Comerç de Girona i 

de l’entitat col·laboradora a destinació. 

L’empresa participant es farà càrrec de totes les despeses de desplaçament i allotjament, així com d’altres serveis que pugui 

necessitar durant la seva estada al país de destinació com ara: intèrprets, acompanyament, etc.  

En cas de renúncia a la participació d’una empresa inscrita  i acceptada en el programa, els drets d’inscripció no es retornaran i 

l’empresa haurà d’assumir les despeses generades per la gestió realitzada tant per la pròpia Corporació com per l’entitat 

col·laboradora al país de prospecció. 

De les despeses ocasionades amb l’agència de viatges, l’empresa en serà directament responsable. 

La inscripció en el programa suposa la plena acceptació d’aquestes normes.  


