CATALONIA SOURCING DAY
Missió inversa
Reunions concertades amb compradors

Sabadell, 05 i 06 de febrer de 2020
SECTORS CLIENT: Automoció, Maquinària, Tecnologies Mèdiques,
Mobilitat, Electrònica i Microtecnologia
La Cambra de Comerç de Sabadell, a través de la seva Borsa de Subcontractació
Industrial, organitza el proper 6 de febrer de 2020 una trobada empresarial amb
compradors, amb l’objectiu de promocionar i impulsar la internacionalització de les
empreses subcontractistes industrials, a través de reunions amb els responsables de
compres d’ importants empreses alemanyes interessades en incorporar nous
proveïdors.
Des de la Cambra de Sabadell i ACCIÓ, i amb la col.laboració de BME(*), hem
identificat empreses industrials amb projectes en desenvolupament i recerca de nous
proveïdors.
Fruit de la llarga experiència de la Cambra de Sabadell i ACCIÓ organitzant
participacions a fires sectorials, missions comercials i trobades empresarials, s’ ofereix
a les empreses participants l’oportunitat d’entrevistar-se amb potencials clients i amb
una agenda preconcertada que les oficines d’ACCIÓ a Stuttgart i Berlín organitzaran
entre les empreses subcontractistes participants i els equips tècnics i de compres
d’empreses alemanyes, sempre en base a les preferències de les dues parts.

Què us oferim?
La Borsa de Subcontractació industrial de la Cambra de Comerç de Sabadell us ofereix
l’ oportunitat de trobar-vos amb els responsables tècnics i/o de compres de les
empreses alemanyes participants que actualment busquen nous proveïdors.
Si voleu convertir-vos en un dels seus proveïdors haureu de preparar:
▪ fitxa d’inscripció, que us donarà dret a presentar-vos als compradors i a rebre el
llistat complet dels compradors convidats,
▪ presentació d’ empresa en alemany, o en el seu defecte, en anglès,
▪ referències de clients i/o fotografies de productes emblemàtics,
▪ certificacions.
Nota: en el cas que la vostra empresa no tingui compradors interessats, us retornarem
íntegrament la quota de participació.
(*)BME és l'Association Supply Chain Management, Procurement and Logistics. L'associació professional
més gran d'Alemanya amb més de 9.700 membres.

Si les empreses compradores troben interessant la vostra oferta, procedirem a
realitzar la vostra agenda d’entrevistes personalitzades, facilitant-vos el màxim
d’informació disponible sobre la necessitat a cobrir.
Programa de la Trobada empresarial
5 de febrer de 2020
• Arribada dels compradors a Sabadell
•20:30h: Sopar de networking entre compradors i subcontractistes
6 de febrer de 2020– TROBADA EMPRESARIAL
•BENVINGUDA I REGISTRE DELS PARTICIPANTS
•One-to-one meetings
•Dinar
•One-to-one meetings
• Clausura
Les entrevistes personals tindran una durada de 30 minuts.
7 de febrer de 2020
•Els compradors tenen la possibilitat de visitar algunes empreses si així ho han
acordat a les seves entrevistes

T’interessa si ets...
Gerent o director comercial d’una empresa de subcontractació industrial que ja treballi
amb clients internacionals.
Data límit per inscripcions: 30 de juliol de 2019

Quota de participació
1150Eur + IVA (socis Borsa de subcontractació industrial) / 1300Eur + IVA (no socis)
Inclou:
-sopar del dia 5 de febrer
-agenda d’entrevistes del dia 6 de febrer
-documentació informativa sobre els compradors participants
-càtering durant el dia 6 de febrer
-espai d’exposició de catàlegs

Localització i inscripcions
Per ampliar informació, o sol·licitud de participació, poden posar-se en contacte amb
nosaltres:
Beatriz Melgar
Cambra de Comerç de Sabadell
Tf: +34 937451263
bmelgar@cambrasabadell.org

Cristina Taché
Cambra de Comerç de Sabadell
Tf: +34 937451263
ctache@cambrasabadell.org

TROBADA EMPRESARIAL B2B
Subcontractació industrial
compradors alemanys
Sabadell, 5 i 6 de febrer de 2020

FITXA D’ INSCRIPCIÓ preliminar
1.- DADES DE L’EMPRESA
EMPRESA:

__________________________________

NIF.:

__________________________

Pers. de contacte:

__________________________________

Càrrec:

__________________________

Adreça:

__________________________________

Municipi:

__________________________

Codi Postal:

__________________________________

Telèfon.:

__________________________

E-Mail:

__________________________________

Web.:

__________________________

Sòcia de la Borsa?

__________________________________

Idiomes:

__________________________

2.- DADES DE L’ACTIVITAT DE L’EMPRESA (omplir en alemany o anglès)
Activitat principal

Sector pel que treballa

Nota important 1: la inscripció queda confirmada amb la recepció a la Cambra de Sabadell
del comprovant de pagament de la quota de participació, abans del 30 de juliol de 2019.
La quota de participació només es retornarà en cas que l’empresa participant finalment no
hagi estat seleccionada per cap comprador participant a la Trobada.
Nota important 2: s’adjuntarà, en el moment de realitzar la inscripció, una presentació de
l’ empresa, així com certificacions i referències.
Data:
Signatura i segell de l’empresa:

DADES DE PAGAMENT:

o Mitjançant transferència, fent constar “Trobada empresarial B2B
Alemanya 2020” al núm. de compte (es prega enviar el comprovant):
IBAN ES26 0081 090086 0001686079
o Mitjançant xec a nom de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de
Sabadell
o Mitjançant càrrec al seu núm. de compte. Si us plau, completi les seves
dades aquí:
IBAN

Entitat

Oficina

DC

Nº compte

Més informació:

Beatriz Melgar i Cristina Taché
Cambra de Comerç de Sabadell
Tel: +34 937451263
bmelgar@cambrasabadell.org / ctache@cambrasabadell.org

Patrocina:

