
 

 

 

 
 

 

 

 
Missió Comercial 

VIRTUAL 

ARÀBIA SAUDITA 

EMIRATS ÀRABS 
 13 al 17 de desembre de 2020 

 
 

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

organitzant la realització d’una missió comercial virtual a Aràbia Saudita – Emirats 

Àrabs Units,  del 13 al 17 de desembre 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 

ARÀBIA SAUDITA 
La renda per càpita en dòlars d'Aràbia Saudita està entre les més altes de la regió, 
si bé menor que en alguns altres països del Golf rics en petroli.  
 
El fet que l'Aràbia Saudita disposi d'abundants reserves energètiques, d'un molt 
ambiciós programa estatal d'infraestructures i d'una política de diversificació 
econòmica i empresarial, amb èmfasi en expandir el sector privat, proporciona una 
bona base d'increment de rendes per als seus ciutadans. també s'esforça a 
incorporar nous sectors econòmics.  
 
Amb aquestes perspectives, les empreses catalanes tenen marge per al creixement 
de la seva presència en aquest mercat. Sectors d'interès són els relacionats amb la 
manipulació de fluids, les energies renovables, el material per al sector elèctric, el 
material i maquinària per a la construcció, els productes alimentaris, la maquinària 
per a la indústria alimentària, el sector turisme i l'oci. 
 
EMIRATS ÀRABS UNITS 
Els Emirats Àrabs Units tenen un dels nivells de renda per càpita més alts del món i 
un sistema de benestar altament desenvolupat. Tot i dependre del petroli, el govern 
ha introduït una política de flexibilització fiscal per permetre la diversificació i la 
recuperació econòmica. A això s'uneix l'augment de la inversió pública impulsada 
per projectes com l'Expo o la construcció de la "Ciutat Masdar". 
 
Avantatges com els baixos costos energètics, l'alt poder adquisitiu, l'absència 
d'impostos directes a les empreses o un sistema financer estable, així com el fet de 
que Dubai s’ha convertit en un hub regional que facilita l’accés no només al seu propi 
mercat sinó també als mercats del orient mitja.  
 
 

  
 

 



 

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 Àrabia Saudita: 600€ (+Iva) primer país, 200€ (+Iva) segon 

país. 

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 UPM IBAN: ES04 2100 3290 4725 0003 

6153 en concepte de quota d’inscripció (a l’hora de fer la transferència indiqueu “MISSIÓ 

VIRTUAL ARABIA EMIRATS”). 
 

Per al formulari cliqueu: 

http://www.plametall.cat/inscripciomissio.asp?id=1590 

Per a sol·licitar més  informació: 

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