
 
 
           
 

 

 

 

 
 

MISSIÓ DE COMPRADORS DE MATERIALS PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DE COSTA D’IVORI 

  
 

Del 12 al 13 de juny de 2019 

 

La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona ofereix a les empreses del sector de la construcció 
catalanes l’oportunitat d’entrevistar-se amb importadors/distribuïdors de Costa d’Ivori de primera línia amb 
l’objectiu d’exportar tot tipus de materials de construcció a aquest país. 

 

El sector de la construcció a Costa d’Ivori està agafant força ens els darrers anys degut a un fort creixement de la 

població, a l’alt grau de deteriorament de molts immobles i al desplaçament de la població dels pobles a les ciutats. 

El govern del país té la previsió de construir 150.000 vivendes socials entre el 2.017 i el 2.020 en el marc del Pla 

d’Accions Prioritàries del Ministeri de Construcció a més de voler aprovar d’altres grans projectes de construcció i 

rehabilitació d’immobles emblemàtics de la ciutat d’Abidjan, de seus de les diferents institucions africanes i de 

projectes d’infraestructures. 

 Programa:  
12 i 13/06/2019: entrevistes amb els importadors/distribuïdors 
Lloc en el que tindran lloc les entrevistes: Cambra de Comerç de Girona 
 

 Quota de participació: 850 € +IVA (inclou aproximadament 4 entrevistes)  
 

 Data límit d’inscripció: 23/04/2019 
 

 Places limitades 

 

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: 

 https://www.cambragirona.cat/wp-content/uploads/2019/03/FitxaEmpresaInscripcioMissioCostaIvori-2.docx 
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2. Carta de presentació de l’empresa (Company profile).  

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

locals. 

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

 

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. 

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

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


