
 
 
           
 

 

 

 

 
 
 
Del 13 de juny de 2022 al 18 de juny de 2022  

Inscripcions fins el 31/03/2022 

L’actual situació generada per la COVID-19 ens marca la forma de treballar els mercats 
internacionals en cada moment. Les cambres de comerç de Catalunya som conscients d’aquesta 
situació i seguim donant a les empreses els serveis de suport a la internacionalització de la millor 
manera possible. 

Aquest any 2022, el Pla d’Acció Internacional, PAIcambres, ofereix a les empreses un ampli ventall 
d’accions de promoció internacional amb la possibilitat, i en funció de la situació puntual en cada 
mercat, de que les agendes siguin ‘virtuals’ o ‘presencials al mercat de destí’ amb l’objectiu de 
donar un servei de qualitat a les empreses. 

Context econòmic favorable:  

Mèxic té una economia molt oberta, orientada en gran part cap a la manufactura, amb una àmplia 
xarxa d'acords de lliure comerç amb 46 països. Això fa que més del 90% del seu comerç exterior es 
faci sota aquestes condicions favorables.  

Actualment, el país gaudeix d'estabilitat macroeconòmica i política i el seu creixement previst és 
de l'1,7%. 

En línia amb aquest context econòmic favorable, la missió empresarial de Mèxic te com objectiu 

final connectar a les empreses participants amb clients, distribuïdors, socis comercials o 

proveïdors dels següents sectors:  

Oportunitats de mercat a Mèxic i sectors en transformació 

• Alimentació: Especialització en agricultura de precisió 

• Salut i Serveis Sanitaris: Líders en serveis rentables del benestar a Llatinoamèrica 

• Vins, Caves i Begudes: Creixement del consum un 8.5% l’any 2020 en un mercat on el 69%   
dels productes són importats.  

• Transformació digital: Acceleració de la digitalització del país 

• Automoció: Plataforma manufacturera i exportadora líder al continent americà  
 
Itinerari / Quota / Agenda / Dates d’inscripció 

• Itinerari: A convenir segons l’agenda de negocis 

• Quota de participació: 450 € (+IVA) per les missions de conveni  

• Agendes personalitzades presencials: 800 € (+IVA)  
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En cas de no poder organitzar la missió presencial, s'organitzarà una agenda d'entrevistes on-line 
amb una devolució de 200€ en el cost de l'agenda 

• Data límit d’inscripció: 31 de març de 2022  

• Places limitades 
 
Què us oferim? 

• Reunió amb la Director de l’oficina exterior de Catalunya a Mèxic DF, Gabriela Gàndara i el 
col·laborador a destí Cristina Madrid, Consultora Senior d’Acció.  

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

• Suport logístic 

• Accions de suport logístic i coordinació de tota l’operativa vinculada a la missió empresarial 

• Seguiment post missió amb una reunió amb la directora de la missió i la col·laboradora a destí 
amb l’objectiu de seguir en contacte amb els clients potencials visitats 

• Acompanyament d'un tècnic de Cambra de Comerç de Manresa durant el viatge i a visites si 
així ho requereix l'empresa 
 
Més informació  

Marc Rodríguez Donoso, tècnic d’indústria i internacionalització 
 
Contacta’m: mrodriguez@cambramanresa.org i al telèfon 938 72 42 22 

 
 
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 
 
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 pels gestors a: 
Marc Rodríguez Donoso, Cambra de Comerç de Manresa (Departament Internacional) 
Adreça: Carrer Muralla del Carme, 17 08241 Manresa  
Tel 938 72 42 22 
Correu electrònic: mrodriguez@cambramanresa.org 
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) 
 
 
 
 

mailto:mrodriguez@cambramanresa.org


 
 
           
 

 

 

 

3. Forma de pagament:  
- Per transferència bancària on figuri com a concepte Missió empresarial Mèxic 2022 – núm. 
Compte BBVA ES62 0182 8618 94 0200085938 
- Mitjançant targeta de crèdit ( un e-mail autoritzant el pagament a través de la targeta, amb el 
número de la targeta, la data de caducitat i els tres números CVV).  
 
4. El criteri de selecció de les empreses participants serà el següent: 
- La idoneïtat del producte al mercat objectiu. 
- La data d’arribada de la inscripció (full d’inscripció i comprovant del pagament). 
- Es tindran prioritat les empreses dels sectors prioritaris i les que sol·licitin agenda d’entrevistes a 
ambdós països. 
 
S’enviarà una comunicació a les empreses seleccionades. A les empreses no seleccionades se’ls 
retornarà la quota de participació i rebran una comunicació amb les raons de l’exclusió. 
 
5. L’empresa participant es compromet a mantenir les entrevistes de treball que s’hagin programat, 
d’acord amb la informació i les instruccions subministrades. 
 
6. L’empresa es compromet a contestar l’enquesta de valoració quan finalitzi la missió i l’enquesta 
d’impacte que s’enviarà a l’empresa participant entre 6-8 mesos després d’haver finalitzat la missió. 
 
7. En cas de cancel·lació de l’empresa: 
- La quota de participació no es retornarà. 
- La penalització del cost de l’agenda de contactes serà del 100% en cas que el nostre 
col·laborador a destí hagi començat les tasques de preparació de l’agenda. 
- De les despeses generades amb l’agència de viatges, l’empresa en serà directament 
responsable. 


