
 

 

 

 
 

 

 

 

Missió Virtual  a 

 KAZAKHSTAN 

UZBEKISTAN 
Del 28 de setembre al  

3 d’octubre de 2020 

 
 

 

Un dels efectes de la pandèmia és que la manera de relacionar-nos s’ha vist afectada 

però no interrompuda, els contactes que abans realitzàvem de manera presencial 

els estem canviant per contactes virtuals. En l’àmbit de la internacionalització passa 

exactament el mateix, i es per això que estem redefinint els nostres programes i 

facilitant eines d’acompanyament a les empreses per a afavorir que es mantinguin els 

contactes internacionals.  
 

Arran de la impossibilitat temporal de realitzar els viatges de forma presencial, us 

proposem la realització d’una agenda de contactes de manera virtual a traves 

d’un sistema de videoconferències, organitzades per la nostra entitat a través del 

nostre delegat a Lima, en una nova eina de prospecció de mercats, les missions 

comercials virtuals 
 

La missió comercial virtual a Kazakhstan i Uzbekistan, 

és portarà a terme del 28 de setembre al 3 d’octubre de 2020. 
 

Les reunions per videoconferència  és realitzaran preferentment a la tarda tenint en 

compte les diferències horàries.  
 

SERVEIS INCLOSOS 

• Avaluació dels requeriments de les empreses. 

• Reunió prèvia amb el delegat per avaluar les possibilitats d’èxit de la 

participació. 

• Informació sobre mercat de destí 

• Estudis de mercat disponibles 

• Estadístiques de comerç exterior personalitzades pels productes de l’empresa. 

• Informacions pràctiques 

• Reunió per videoconferència de les empreses participants, l’entitat i el delegat 

a Perú per conèixer l’evolució dels negocis a Perú.  

• Agenda individualitzada elaborada pel delegat en destí. 

• Planificació de les reunions  

• Monitorització i moderació de les videoconferències per part de l’entitat i el 

delegat.  

• Assessorament especialitzat 

• Valoració de les accions de seguiment 
 



 

 

 

 

 

DESPESES DE PARTICIPACIÓ 
 

Quota d’inscripció: 295€ (+IVA) . (Per a empreses No associades 354€ +IVA) 

Cost per agenda virtual a Kazakhstan i Uzbekistan: 1 país 850€ (+IVA); 2 països 

1.450€ (+IVA). 
 

AJUT 
 

En aquets moments estem negociant possibles ajuts per a la confecció de les 

agendes per a les  empresa participants. En el moment en que tinguem més detalls 

us informarem.  
 

 

 

NORMES GENERALS D’INSCRIPCIÓ A LA MISSIÓ  
 

1. En el moment de fer la inscripció cal presentar la següent documentació: 

a. Formulari d’inscripció emplenat.  

b. Comprovant de l’ingrés o de la transferència bancària per un import de 295,00€ (+ IVA) = 

356,95€ o 354,00€ (+ IVA) =428,34€ en cas d’empreses no associades, al nº de compte 

CECOT ES18 0081 5098 6500 0101 9512 en concepte de quota d’inscripció (a l’hora 

de fer la transferència indiqueu “MISSIÓ VIRTUAL KAZAKHSTAN UZBEKISTAN 2020”). 

Aquest import es retornarà automàticament a les empreses que no siguin finalment 

seleccionades i serà retingut en el cas d’empreses que renunciïn a la seva participació. 

c. Enviar comprovant de la transferència al contacte indicat més a baix. 

d. Pel que fa a la preparació de contactes, s’haurà d’abonar en el moment en el que el delegat 

confirmi la idoneïtat dels productes al mercat del Perú.  

2. Les empreses participants es comprometen a aportar la documentació sol·licitada en els terminis 

establers. L’entitat organitzadora declina tota responsabilitat si el no compliment del termini impedeix 

cobrar el possible ajut.  

3. L’Entitat Organitzadora es reserva el dret d’anul·lar aquesta acció sempre que no es compleixi amb 

el mínim establert de participants.   

INSCRIPCIÓ 
 

Per a confirmar la vostra participació caldrà que feu una transferència de 356,95€  

o de 428,34€ per a no socis. 
 

Per al formulari cliqueu: http://www.plametall.cat/inscripciomissio.asp?id=1584  
 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol informació complementària. 

Tel. 93 745 78 10 – Correu electrònic: encarna.rubio@plametall.cat   

 

http://www.plametall.cat/inscripciomissio.asp?id=1584
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