
 
 
           
 

 

 

MISSIÓ EMPRESARIAL PRESENCIAL/VIRTUAL  A COSTA 
D’IVORI I GHANA 

Del 03 al 07 d’octubre de 2.022 

La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, en el marc del Pla d’Acció Internacional 2.022 del 
Consell de Cambres de Catalunya, organitza una missió comercial PRESENCIAL i/o VIRTUAL plurisectorial a 
Costa d’Ivori i/o Ghana. 

Oferim contactes virtuals amb clients potencials, distribuïdors, socis 
comercials, agents o proveïdors segons els perfils sol·licitats per 
l’empresa. 
 

 

• Quota de participació: 450 € (+IVA. 

• Agendes personalitzades:  
Agendes virutals: 600€ (+IVA) un país i 300€  + IVA per país addicional. 

ó  
Agendes presencials 800€ (+IVA) un país i 400€ + IVA per país addicional. 

• Data límit d’inscripció: 24/06/2.022 

• Places limitades 
 

Què us oferim? 

• Primera valoració de les possibilitats dels vostres productes o serveis per país abans de realitzar la 
inscripció  a la missió i reunió prèvia amb el/la director/a de la missió i el/la col·laborador/a destí. 

• Agenda individualitzada d’entrevistes   elaborada pels nostres col·laboradors a destí, contrastats pel Consell 
de Cambres de Catalunya. 

• Seguiment post missió amb una reunió amb el/la director/a de la missió i el/la col·laborador/a a destí amb 
l’objectiu de seguir en contacte amb els clients potencials contactats 

 
Més informació  

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

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  

https://www.cambragirona.cat/wp-content/uploads/2022/01/Fitxa_Inscripcio_AfricaOcc.docx 
 

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

 

mailto:avasquez@cambragirona.org
https://www.cambragirona.cat/wp-content/uploads/2022/01/Fitxa_Inscripcio_AfricaOcc.docx


 
 
           
 

 

 

* 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 

Costa d’Ivori i/o Ghana,  d’acord amb les condicions econòmiques establertes en aquesta convocatòria. 

Data : 

Signatura i Segell 

 
 
 
 

NORMES GENERALS DE PARTICIPACIÓ 

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

• Primera prospecció 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: 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 es compromet a contestar l’enquesta de valoració al finalitzar la missió i l’enquesta d’impacte que s’enviarà a 
l’empresa participant entre 6-8 mesos desprès d’haver finalitzat la missió. 
 
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. La inscripció en el programa suposa la plena acceptació d’aquestes normes.  


