
 
 
           
 

 
 

 

 
 
 

Del 22 al 26 d’octubre de 2018 

Inscripcions fins el  10/08/2018 

Sectors Prioritaris: 

 

Oportunitats de mercat / sectors prioritaris a 

Polònia: 

 Equips i components d’automoció 

 Sector farmacèutic: producció i distribució 

 Tecnologia Sanitària 

 Sector metall: cooperació, entrega i distribució 

 Alimentació especialitzada i gourmet 

 Industria agroalimentària 

 Iots i equips de navegació 

 Turisme i agroturisme 

 Sector infraestructures 

 Gestió de residus  i Energies renovables  

 Materials de construcció i material elèctric 
 

 

Oportunitats  mercat / sectors prioritaris Rep. Txeca: 

 

 Components d’automoció 

 Plàstics i les seves manufactures 

 Productes gourmet d’alimentació i begudes 

 Productes ecològics 

 Indústria 4.0 

 Energies renovables 

 Equipaments mèdics 

 Mecànica de la tecnologia 

 Sector de les TIC  
 Subcontractació industrial  

 NOTA: Qualsevol altre Sector no especificat, consultar possibilitats. 
 

 Itinerari Orientatiu: 
 21/10/2018 Barcelona - Varsòvia 

 22 i 23  d’octubre de 2018-  Entrevistes a Polònia (ciutat a especificar  en funció del sector) 

 24/10/2018 – Varsòvia- Praga 

 25 i 26 d’octubre 2018- Entrevistes Rep. Txeca (Ciutat a especificar en funció del sector) 

 27/10/2018 Praga– Barcelona 
 

Condicions econòmiques: 

 Quota de participació: 650 € (+IVA) 

 Agenda personalitzada a Polònia: 1.100 € (+IVA) (2 dies d’agenda) 

 Agenda personalitzada a Rep. Txeca: 600 €(+IVA)per dia d’agenda (Variarà dies en funció sector) 

 Data límit d’inscripció: 10/08/2018 

 Places limitades 
 
 
 
 

MISSIÓ EMPRESARIAL  A POLÒNIA I REP. TXECA 
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Polònia, un dels llocs més atractius per les inversions estrangeres,  amb 38 milions d’habitants està considerat 
un dels mercats de consumidors més grans d’Europa. Amb una ubicació estratègica al centre d’Europa, on es 
creuen les principals rutes de comunicació i transport,  li permet arribar a més de 500 milions de consumidors. 
 
Amb unes sòlides bases econòmiques,  que venen donades en gran part pel desenvolupament sostenible, han 
tingut molt a veure en el fet que la passada crisis econòmica mundial no l’hagi perjudicat, essent l’únic país 
d’Europa que ha evitat una resecció i que a més a més s’ha desenvolupat al ritme més alt del continent. 
Els informes internacionals destaquen Polònia per la seva estabilitat econòmica i política, el capital humà i el 
gran mercat intern. El grans inversors estrangers decideixen invertir el seu capital a Polònia, tractant-lo com un 
refugi segur en temps d’inestabilitat econòmica. 
Entre els seus reptes a encarar en un futur previsible són l’adaptació a la moneda única europea i tots els 
criteris que el país ha de acomplir per ingressar a la zona euro. 
 
A més a més d’una situació macroeconòmica estable, els experts de Ernest &Young han destacat  l’existència 
de personal  ben qualificat productiu a les empreses, un clima empresarial favorable i sistemes impositius i 
legals transparents. 
 
Polònia també destaca per les oportunitats turístiques i esportives. Amb una gran diversitat de paisatge i 
riquesa natural, té una amplia gamma d’activitats recreatives com la navegació en iot, esports aquàtics, esquí, 
alpinisme,..... que obren tot un ventall d’oportunitats a les empreses del sector. 

  
República Txeca, amb 10,6 milions d’habitants, es troba ubicada al centre d’Europa, amb fronteres naturals de 
rius i muntanyes que la delimiten amb Polònia, Àustria, Alemanya i Eslovàquia. 

El país compta amb  un sistema de distribució desenvolupat, similar al de la resta de països europeus, i amb un 
fort creixement de distribuïdors professionals en la major part dels segments de mercat. Al tractar-se d’un país 
petit, amb el 10% de la població i la major part dels centres de decisió centrats a Praga, dóna com a resultat un 
mercat en el que les bones relacions personals són fonamentals. 

Les empreses exportadores poden trobar un distribuïdor o agent comercial amb la seu  a Praga, i que tingui 
una bona cobertura de tot el país.  

A llarg termini, l’objectiu del govern es convertir la Rep. Txeca en una de les 20 economies més competitives 
del món en 2020, desenvolupant infraestructures, reforçant les institucions i el govern, reformant el sector 
educatiu, augmentant la flexibilitat del mercat laboral i millorant el clima de negocis. La diversificació de les 
exportacions també forma part d’aquesta estratègia. 

La Rep. Txeca és un dels mercats IT més desenvolupats de la regió centreeuropea. 

 

 

 

 

 



 
 
           
 

 
 

 

Què us oferim? 

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

 Recolzament logístic 

 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 Polònia i/o República Txeca  d’acord amb les condicions econòmiques establertes 

en aquesta convocatòria. 

Data :        Signatura i Segell: 

mailto:avasquez@cambragirona.org


 
 
           
 

 
 

 

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.  




