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Per què Xile? 
 

Xile, una de les economies més obertes del món, sense barreres d’accés al 
mercat, país en permanent creixement i en procés de tecnificació industrial, 
amb seguretat i estabilitat econòmica, jurídica i política, país Top 20 Mundial 
receptor d’inversió estrangera i una de les economies més competitives de 
l’Amèrica Llatina i el Carib, presenta interessants oportunitats per a les 
empreses catalanes, que coneixerem amb més detall durant aquesta sessió. 
 
Xile compta amb totes les infraestructures necessàries per poder desenvolupar-
hi un producte i exportar-lo a tota la regió. Per tant, és un bon país plataforma. 
A més, és una de les tres economies més obertes del món pel que fa a tractats 
de lliure comerç, cosa que dibuixa un mapa d'oportunitats interessant per a les 
empreses catalanes.  

Gràcies a l'acord de lliure comerç que té amb la Unió Europea, el 98% dels 
productes entren al mercat xilè lliures d'aranzels. Sectors com l'agroalimentari o 
el miner encara hi poden provar sort. A més, hi tenen una oportunitat claríssima 
els productes tecnològics i, fins i tot, els relacionats amb l'ensenyament. 

A l'hora d'abordar el mercat xilè és convenient que les empreses tinguin cura 
de registrar la seva marca. És un procés lent però molt econòmic. A més, és 
important que comptin amb una bona assessoria per identificar els socis que 
més els convenen. 

  

 

 

 



 

Per a les empreses que puguin estar interessades en el mercat de Xile hem 
preparat la següent  aquesta jornada:   

 
 
Amb el següent programa: 
 

 
10:00h  Benvinguda. Sr. Josep Maria Campanera. Director de Promoció. 
 
10:15h Presentació. Sr. Gonzalo Ballesteros. Consultor de VSI 

CONSULTING de Xile.  
 
11:00h  Presentació cas pràctic d’empresa introduïda en el mercat Xilè. 
                                
 
11:30h  Col·loqui entre els assistents.   
 
11:45h  Accions de promoció en el mercat Xilè: 

Sr. Josep M. Campanera, Director Dep. de Promoció Internacional.  
 
12:00h Cloenda de l’acte. 

 
 
 

Les places són limitades a la capacitat de la sala i s’assignaran per ordre 
d'inscripció. L’Entitat Organitzadora es reserva el dret d’anul·lar aquesta acció o 
modificar les condicions esmentades a la circular informativa.  
 

http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1212 

INSCRIPCIÓ JORNADA 

 

 

 

Dia: Dimarts, 29 de setembre de 2014 
 

Hora: De 10:00 a 12:00 hores  
 
 

Lloc: CENTRE METAL.LÚRGIC 
C/ Tres Creus, 66 Sabadell    
 
Més informació: tel. 93 745 78 10  gemma.cano@plametall.cat 
 

Assistència gratuïta! 


