MISSIÓ INVERSA VI I CAVA 2019
Països: Alemanya i Països Baixos
Dimecres 25 i Dijous 26 de setembre de 2019 a Valls

Sector: Vins
La Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Valls organitza una missió comercial inversa del
sector vins, amb l’objectiu de portar 5 - 7 importadors en total d’Alemanya i Països Baixos per a
que es reuneixin a Valls amb empreses catalanes i es pugui arribar a acords de compravenda.

Operativa:
Les empreses interessades hauran d’omplir un formulari d’inscripció, així com fer arribar a la
Cambra una presentació i un catàleg dels seus productes en anglès.
El perfil dels importadors, com cada any, respondrà al de petita /mitjana empresa, que busqui
producte de qualitat i valor afegit.
La Cambra de Comerç de Valls anirà informant a les empreses catalanes inscrites a la missió dels
avenços obtinguts en la captació dels importadors, i procedirà a enviar als inscrits un llistat amb
les importadores que finalment viatjaran a Valls. Posteriorment la Cambra lliurarà a les empreses
les agendes de reunions corresponents, amb tots els detalls relatius a les entrevistes que es
mantindran i la programació de la jornada.
Les reunions tindran lloc al Restaurant Casa Fèlix de Valls. (Ctra. de Tarragona, 17, 43800 Valls)

Planificació:
Dies 25 i 26 de Setembre: reunions pel matí. De 10 a 14 h. Tarda lliure per a visites a empreses

Drets de participació:
Quota inscripció:

480 EUR + IVA Empreses no associades Cambra Valls
350 EUR + IVA Empreses associades Cambra Valls

CONDICIONS DE PARTICIPACIO
1. L’objectiu de l’acció és promoure la internacionalització de l’empresa participant. Queden, doncs,
excloses les empreses que no persegueixin aquest objectiu.
2. Per tal de poder preparar adequadament els contactes, l’empresa es compromet a aportar tota la
informació que se li sol·liciti dins la data fixada a:
Nom: Sergi Mestres
Cambra de Comerç de Valls, Departament Internacional
Adreça: C/ Jacint Verdaguer, 1
Tel: 977 600 909
Adreça electrònica: internacional@cambravalls.com
La sol·licitud de participació només es considerarà ferma amb la recepció del formulari d’inscripció
degudament emplenat i el justificant del pagament corresponent a la quota de participació (+IVA)
3. Forma de pagament:
- Per transferència bancària on figuri com a concepte Missió inversa Valls 2019
Nº Compte bancari: BBVA ES18 0182 0855 7102 0186 2331
-

La Cambra no retornarà les quantitats lliurades a l’empresa si es produeix una renúncia
unilateral sense justificació per part d’aquesta.

4. L’empresa es compromet a mantenir les entrevistes de treball que s’hagin programat d’acord amb
la informació i les instruccions subministrades.
-

Si l’empresa disposa de contactes previs en els mercats que desitja siguin convidats, haurà de
fer-ho saber a la Cambra. En aquest cas, s’ha de tenir en compte que les empreses
convidades podran mantenir entrevistes amb la resta d’empreses participants.

Més informació
Sergi Mestres
Cambra de Comerç i Indústria de Valls
Tel. 977 600 909 internacional@cambravalls.com

