
 
 

           
 
 

 

           

 

 

MISSIÓ a ARÀBIA SAUDITA 
Del 5 a l’11 de març de 2016 

 
Activitat adreçada a aquelles empreses interessades en obrir mercat, buscar 

socis comercials, distribuïdors, clients al país de destí. 

 

Oportunitats de mercat / sectors prioritaris 
 
Productes de gran consum: Alimentació, begudes, productes per supermercats. 
 
Altres sectors 
 
Agroalimentari, serveis, hàbitat, maquinària industrial, materials per a la construcció, automoció (recanvis) i  
altres. 
 
Itinerari / quotes / subvenció bossa de viatge / Dates d’inscripció 
 

 Itinerari: RIAYADH, JEDAHH i DAMMAN 

 Quota de participació: 550 € (+IVA) 

 Agendes contactes empresarials personalitzats: 450 € (+IVA)  

 Gestió visat: 475 € (+IVA) 

 Data límit d’inscripció: 08/02/2016 

 Places limitades 
 
Subvenció “Bossa de viatge”. Per a les empreses amb raó social a Catalunya la Cambra gestionarà 
incentiu d’ACCIO corresponent a borsa de viatge (incentiu encara pendent d’aprovació).  
 
Què us oferim? 
 

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

 Recolzament logístic 

 Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible l’acció 
 
Més informació  
 
Cambra oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa 
Àrea Internacional, C. Cervantes, 7 
43500 Tortosa 
Tel. 977 441 537, E-mail: fminguell@cambratortosa.com / emontagut@cambratortosa.com 
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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 pels gestors a: 
 
Àrea Internacional 
Cambra de Comerç de Tortosa 
C. Cervantes, 7 
Tel. 977 441 537 
E-mail: fminguell@cambratortosa.com / emontagut@cambratortosa.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 empresarial a Aràbia Saudita” 
 
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). 

 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 es compromet a mantenir les entrevistes de treball que s’hagin programat d’acord amb la informació i 
les instruccions subministrades. 
 
6. 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 de que el nostre col·laborador a destí  

 hagi començat les tasques de preparació de l’agenda. 

 De les despeses ocasionades amb l’agencia de viatges, l’empresa en serà directament responsable. 
 

 
 

mailto:fminguell@cambratortosa.com
mailto:emontagut@cambratortosa.com

