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La Cambra de Comerç de Tortosa
signa un conveni de col·laboració amb
la Cambra de Comerç de Casablanca
La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa ha signat un conveni de col·laboració
amb la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Casablanca, per tal d’afavorir les relacions
comercials entre empreses de les respectives demarcacions.
Tal com estava planificat dins del programa
d’internacionalització. Desprès de les diferents
missions empresarials, i amb la posterior
contractació d’un tècnic de Comerç Exterior
marroquí, per treballar aquest mercat a destí.
Una delegació de la Cambra de Comerç de
Tortosa, encapçalada pel seu president José
Mª Chavarría Homedes juntament en
empresaris, gerent i el responsable
d’Internacionalització, van participar en una
jornada que va finalitzar amb la signatura d’un
conveni per part de Adil Yassir Vicepresident
de la Cambra Internacional de Casablanca i
José María Chavarría President de la Cambra
de Tortosa.

L’acord va tenir lloc a la Cambra de Comerç de Casablanca, el passat 6 d’abril de 2017.
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Marroc s’ha convertit en un mercat prioritari per a les exportacions espanyoles, el 35 % de totes les
exportacions del continent africà es realitzen a aquest país del Magreb. En aquest moments España és el
principal proveïdor de Marroc per davant de França, Usa i Xina.
La Cambra està treballant també en l’acompanyament
d’empreses del sector serveis, ja que el govern
Marroquí ha aprovat un Pla d’Infraestructures,
Horizonte 2035, per invertir 55.000 milions d’Euros al
País.
“Les oportunitats per a les empreses que és puguin
interessar per aquest mercat poden ser molt
beneficioses, i des de la Cambra apostem i volem
estar al seu costat” segons va comentar el President
de l’ens Cameral.
La Cambra posa a la disposició dels empresaris
aquest nou servei per facilitar les relacions comercials i
les possibles operacions posteriors. És tracta de
minimitzar el risc, i donar la màxima cobertura i
garantia a l’empresa en un acompanyament
professionalitzat.

La Cambra convocarà una nova missió per al mes de Juliol on podran participar les empreses dels sectors
prioritaris, construcció, maquinaria agrícola, automoció, renovables, turisme i agroalimentari.
Properament també hi ha prevista, una missió inversa, força interessant per al sector de la construcció. Amb la
visita d’una empresa constructora Marroquina, interessada en contactar amb empreses del mateix sector del
nostre territori.
Esperant que aquesta nota de premsa sigui del vostre interès, estem a la vostra disposició per a qualsevol
cosa que poguéssiu necessitar. Podeu trucar al 977 44 15 37 preguntar per Eva Montagut.
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