
 

 

 

 
 

 

 

 
Missió Comercial 

VIRTUAL   

 EGIPTE 
 22 al 30 de novembre de 2020 

 

 

 

Arran de la impossibilitat temporal de realitzar missions comercials presencials, estem 

organitzant la realització d’una missió comercial virtual a Egipte,  del 22 al 30 de 

novembre de 2020, amb la realització d’una agenda de contactes B2B i la realització 

de reunions virtuals d’acord amb el perfil de cada empresa i les seves necessitats en 

els mercats objectiu. 
 

INFORMACIÓ PAÍS 

 

Egipte, amb més de 100 milions d'habitants, amb un creixement econòmic 

sostingut del 5 per cent (abans del Covid-19), i amb un 20 per cent de població 

amb un nivell adquisitiu mitjà, "presenta una oportunitat comercial immillorable", més 

tenint en compte que el govern egipcià ha posat en marxa un Pla de Visió 

Integrada 2030, "amb l'objectiu d'impulsar el creixement del PIB del país mitjançant 

el foment de la participació privada en la seva economia" 

Egipte és el tercer país més poblat d'Àfrica, després de Nigèria i Etiòpia. 

Addicionalment, des d'Egipte s'accedeix a un immens mercat regional, gràcies als 

acords de lliure canvi subscrits amb altres països o àrees geogràfiques, com Turquia, 

els socis de l'Acord d'Agadir (Marroc, Tunísia i Jordània), els dinou Estats africans 

que conformen COMESA (Common Market for Eastern and Southern Europe) i els 

països PAFTA (Pa-Arab-Free Trade Area), que inclouen a Emirats Àrabs Units, 

Aràbia Saudita, Kuwait, Bahrain i Líban, entre d'altres. 

 

La demanda interna ha mostrat un gran dinamisme en els últims anys, tot i els 

reptes econòmics, el que demostra la confiança al consumidor en les polítiques de 

Govern. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 al país objectiu per conèixer l’evolució dels negocis a destí.  

• 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 

Les empreses participants podran seleccionar un o dos països objectiu, segons les 

seves preferències. 

Cost per agenda virtual a Egipte: 975€ (+IVA)  

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

 

INSCRIPCIÓ 
 

 

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

o de 428,34€ per a no socis. al nº de compte CM ES19 0081 0900 81 0001950096 en 

concepte de quota d’inscripció (a l’hora de fer la transferència indiqueu “MISSIÓ 

VIRTUAL EGIPTE”). 
 

Per al formulari cliqueu: 

http://www.plametall.cat/inscripciomissio.asp?id=1586 

Per a sol·licitar més  informació: 

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

 

http://www.plametall.cat/inscripciomissio.asp?id=1593
mailto:encarna.rubio@plametall.cat

