
 
 
           
 

 
 

 

 
 
 

Del 27 de juny al 06 de juliol de 2018 

La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, en el marc del Pla d’Accions Internacional 2018 del 
Consell General de Cambres de Catalunya i amb la col·laboració amb les Oficines Exteriors de Comerç i 
Inversions de la Generalitat, organitza una missió empresarial plurisectorial a Kazakhstan, Azerbaidjan i 
Turquia amb l’objectiu de localitzar i agendar entrevistes amb els clients potencials segons els perfils indicats 
per cada empresa. 

Sectors Prioritaris: 

Oportunitats de mercat / 
sectors prioritaris a 

Kazakhastan 

Oportunitats de mercat / 
sectors prioritaris a Azerbidjan 

Oportunitats de mercat / sectors prioritaris a Turquia 

      Industria 
agroalimentària

      Infraestructures i transport       Productes  d’alimentació especialitzada i  gourmet

      Energies renovables •  Sector de les TIC 
      Productes de consum: Fragàncies, essències 
aromàtiques

      Indústria extractiva       Indústria extractiva
      Maquinària envasat i embalatge i maquinària 
indústria Alimentaria

      Bens de consum
      Tecnologies del gas i del 
petroli

      Industria Metal·lúrgica i  Maquinària agrícola

      Telecomunicacions       Industria agroalimentària       Sistemes de Sanitat electrònics, productes OTC

      Maquinària agrícola       Equipaments per la salut       Equipaments mèdics

     Infraestructures i 
transport

        Indústria del plàstic i packaging

 NOTA: Qualsevol altre Sector no especificat, consultar possibilitats. 
 

 Itinerari Orientatiu: 

 26/06/2018 Barcelona - Astaná 

 27, 28 i 29 de juny de 2018-  Entrevistes a Astaná  

 30/06/2018  Astaná – Baku  

 02, i 03 de juliol de 2018- Entrevistes a Baku 

 04/07/2018- Baku – Istanbul 

 05 i 06 de juliol de 2018- Entrevistes a Istanbul 

 07/07/2018 Istanbul– Barcelona 
 

Condicions econòmiques: 

 Quota de participació: 650 € (+IVA) 

 Agendes personalitzades als 3 països: 1000 € (+IVA)  (consultar per altres opcions)  

 Data límit d’inscripció: 13/04/2018 

 Places limitades --   Subvenció “Bossa de viatge” (segons condicions ACCI0):  Aprox 1.189€  

MISSIÓ EMPRESARIAL  A KAZAKHSTAN, 

AZERBAIDJAN i TURQUIA 

 

 

 



 
 
           
 

 
 

 

KAZAKHASTAN,  novè país més gran del món, té la característica de ser transcontinental, tenint la 
part més gran a  l’Àsia Central , i una més petita a Europa. Amb una situació geoestratègica  privilegiada entre 
Rússia, Xina i l'Orient Mitjà, el Kazakhstan  compta amb un gran potencial energètic, ja que té grans reserves 
de petroli, gas, zinc, urani, plata, plom i or. 
La seva política de govern va dirigida a la diversificació de la seva economia per evitar la seva excessiva 
dependència de les matèries primeres, eliminant barreres administratives i duaneres, apostant pel 
desenvolupament industrial i afavorint la inversió estrangera. 
 Amb una població superior a 18 milions d’habitants,  ha esdevingut una porta d'entrada a la Unió Econòmica 
Eurasiàtica, el tractat de mercat comú entre Rússia, Bielorússia, Armènia i Kazakhstan. 

 

AZERBAIDJAN, (el seu nom correcte és República d’Azerbaidjan),  amb quasi  10 milions d’habitants, 
té els seu territori limitat amb el mar Caspi,  Rússia, Georgia, Armenia, Irán i Turquia. Compta amb una bona 
xarxa de transports , i és un hub logístic per la regió del mar Caspí. 
Amb una gran herència cultural històrica i antiga, és el primer país de majoria musulmana en tenir òperes, 
teatres i obres teatrals. A part, és un dels països musulmans amb major suport al secularisme i a la tolerància 
religiosa. 
Els sectors amb un potencial més important ens aquests moments són tots els relacionats amb les 
infraestructures, l’agricultura, els equipaments per la salut, TIC, sector farmacèutic, sector cosmètic i  
tecnologies del petroli i del gas.  

TURQUIA, amb més de 80 milions d’habitants, disposa d’una posició estratègica entre Europa i Àsia, 
així com entre 3 mars, fet que li ha suposat ser històricament un punt neuràlgic  entre les cultures i 
civilitzacions orientals i occidentals.  
L’economia turca ha estat en un creixement anual consecutiu ens els darrers 16 anys. El Fons Monetari 
Internacional preveu, fins el 2021, un increment mitjà del PIB del 3.3%. 
Turquia gaudeix d’un  acord de lliure circulació de productes industrials amb la UE, i és líder del mercat 
regional de productes de l’automòbil, químics, acer, tèxtil i maquinària. 
El sector agrícola és el motor de Turquia, i tot i tenir un caràcter exportador,  dóna grans oportunitats de 
mercat en  a la maquinària i als equipaments d’última tecnologia aplicats a aquest sector: maquinària i 
accessoris d’embalatge, solucions de programari i maquinari en distribució, maquinària i equipament. 
Els darrers anys s’han inaugurat a Turquia molts hospitals i centres de salut amb inversions tant privades com 

públiques, i això dóna grans oportunitats  al sector dels equipaments mèdics i al sector de les OTC. 

Dins el tema agroalimentari, un altre sector d’oportunitat és tot el referent a  l’alimentació funcional i 

orgànica: formatges, pasta, salses especials, menjars funcionals lliures de gluten, productes naturals, 

saludables, productes snack de nivell premium, productes de la mar en conserva o congelats, .... 

 

 

 



 
 
           
 

 
 

 

Què us oferim? 

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

 Recolzament logístic 

 Gestió i tramitació de la Subvenció amb ACCIO 

 Seguiment post-missió 
 

Més informació  

Sra. Alexia Vásquez Franch, avasquez@cambragirona.org  / tel. 972418515  
 
 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 
 

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   

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 Kazakhstan, Azerbaidjan i Turquia,  d’acord amb les condicions econòmiques establertes en aquesta 

convocatòria. 

Data :        Signatura i Segell: 

 

LINK FITXA

mailto:avasquez@cambragirona.org
http://www.cambragirona.cat/wp-content/uploads/2018/03/FitxaInscripcio-KAZAJIST�N-AZERBAIY�N-TURQUIA-2018.doc
http://www.cambragirona.cat/wp-content/uploads/2018/03/FitxaInscripcio-KAZAJIST�N-AZERBAIY�N-TURQUIA-2018.doc


 
 
           
 

 
 

 

NORMES GENERALS DE PARTICIPACIÓ 

 

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

: 

 Primera visita als països de destinació. 

 Consolidar la presència al país, en els casos d’empreses que ja hi han realitzats activitats de promoció 
anteriorment.  

 Completar la prospecció realitzada en anys anteriors, quan es consideri que no s’han pogut assolir tots els 
objectius previstos en el projecte.  

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

L’aplicació d’aquests criteris es farà seguint l’ordre relacionat i estarà subjecte a la conformitats de l’entitat 

col·laboradora en els països de destinació. 

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 a la missió, 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 a la missió suposa la plena acceptació d’aquestes normes.  


