notadepremsa
16 d’octubre de 2017

SHANGHAI, ESCENARI DE LA PRESENTACIÓ
GOURMET DE LES TERRES DE L'EBRE
Gran satisfacció de les empreses del nostre territori que van participar la setmana passada a la
missió de Shanghai. Fent nous contactes i oferint un tast de productes del territori a més de doscents representants d’empreses d’alimentació i begudes del país asiàtic.

La Cambra de Comerç de Tortosa, desprès de les missions a Casablanca i Rabat, Guinea Equatorial,
Camerun, Algèria i la missió inversa d’Aràbia Saudita. La passada setmana va organitzar la cinquena missió
empresarial de l’any amb cinc empreses de la demarcació. Durant tota la setmana es van treballar les agendes
de contactes elaborades per l’empresa BAIDEWEI amb importadors i distribuïdors.
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També es va oferir una degustació pel sector professional d’alimentació i begudes Gourmet, de productes de
les Terres de l’Ebre. L’acte que és va organitzar al restaurant ZEITGEIST, hi van acudir més de dos-centes
persones de la capitat de Shanghai, interessades en conèixer de primera mà l’oli extra verge en les diferents
varietats autòctones de l’Ebre que elabora i comercialitza la cooperativa Soldebre, els millors vins de la DO
Terra Alta de Josep Vicens de Gandesa, taronges i mandarines de Cítrics Terres de l’Ebre ubicada a
Campredó, oli empeltre i arbequina d’ Az-Azeytun marca referent de l’empresa AZ AZEYTUN de Batea, i
HARBOUR GIN la ginebra formulada per Dani Casas propietari de l’empresa ubicada a l’Ampolla.

Segons ens comenta Xavier Mompel director de l’àrea de comerç exterior i responsable de la missió
organitzada a Xina: La valoració feta per tots els participants i organització ha sigut molt favorable sobretot per
l’alt grau d’acceptació del mercat xinés. Ara caldrà treballar els programes de seguiment, coordinats per la
Cambra i l’empresa BAIDEWEI en seu a Catalunya, per tancar operacions satisfactòries.
Abans de finalitzar aquest any la cambra tornarà a organitzar l’última missió de l’any a la regió Merzouga al
sudest del Marroc, per empreses del sector instal·lacions, renovables, telecomunicacions, material de
construcció i turisme.
Per més informació sobre aquesta activitat podeu trucar al 977 44 15 37 preguntar per Eva Montagut.
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