
 

 

 
 

 
 

 

EL SEU DELEGAT A 

TURQUIA 

JORNADA 
D’ENTREVISTES 
PERSONALITZADES 

Per què Turquia? 
 

Durant l'última dècada, Turquia ha recorregut un llarg camí fins a convertir-se no 
només en la 16a economia del món sinó també en una potència regional, triplicant el 
seu PIB en aquest període fins igualar països com Holanda o Suïssa en valor nominal.  
 
El país es troba situat estratègicament entre Àsia i Europa, el que unit a l'obertura de 
canals comercials amb les repúbliques centre-asiàtiques, així com els llaços culturals i 
lingüístics amb elles, han convertit a Turquia a la porta d'entrada a la regió i en pont 
fonamental amb els mercats europeus. Aquests avantatges unides a l'arrelada cultura 
emprenedora i comercial de Turquia, han permès que les seves empreses tinguin 
posicions dominants en països com Azerbaidjan, Geòrgia, Kazakhstan o Iran. 
  
Amb una població de 74 milions d'habitants, dels quals aproximadament el 50% es 
troba per sota de 25 anys, Turquia disposa d'una força laboral jove amb un excel·lent 
ràtio productivitat-cost. 
  
Políticament Turquia és una república democràtica i secular des de 1923. L'estabilitat 
ha estat la nota dominant durant pràcticament l'últim segle la qual cosa, unida a un 
creixement econòmic rècord a l'OCDE, ha convertit Turquia en un dels principals 
receptors d'inversió directa de la regió. 
  
La presència espanyola a Turquia ha estat limitada durant anys a unes poques i grans 
empreses que han constituït la punta de la llança al país. No obstant això, donada la 
seva proximitat geogràfica (un vol Barcelona Istanbul dura només 3 hores) i cultural 
(cultura mediterrània), així com la seva condició de mercat emergent, constitueix 
actualment una de les destinacions més atractives per a l'exportació i la inversió.  
 
Turquia presenta alhora característiques molt particulars que la diferencien d'altres 
mercats europeus o asiàtics.  
 

EL SEU DELEGAT PEL MERCAT DE TURQUIA 
 
Per a facilitar la introducció de les empreses catalanes en aquest mercat, el Departament de 
Promoció Internacional presenta el programa de Delegat a Turquia amb unes condicions 
excepcionals. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
El delegat a l’exterior, actua com el seu delegat en el país. 
 
Plametall està creant una xarxa de delegats als principals mercats objectiu a l’ exterior que ofereixen 
a les empreses excel·lents oportunitats de negoci. El delegat coneix el mercat i té experiència 
comercial, és nadiu del país, parla castellà i es dedica en exclusiva a la venda i promoció dels 
productes i/o serveis de les empreses inscrites ( màxim 5). 
 

COM POT AJUDAR A LA SEVA EMPRESA EL SEU DELEGAT A TURQUIA?  
 
La feina del Delegat a Turquia consisteix en un servei personalitzat per a cada empresa. Els 
objectius són els que interessen específicament a cada empresa participant, ja sigui venda, selecció 
i proposta de distribuïdors i/o representants, homologacions, informacions del mercat i de la 
competència, realització de mailings, preparació de visites , participació en fires, implantacions en 
el país, etc... amb l’objectiu de posicionar les empreses en el mercat. 
 
El delegat ofereix grans avantatges, que permeten vendre més i millor, ja que hi ha una 
comunicació directa amb el seu delegat, informació directa i de primera mà que l’ajudaran a 
vendre més ràpidament, tenir personal permanent en el mercat que vetllarà dia a dia pels interessos 
de la seva empresa i dels seus futurs clients, experiència i contactes ja establerts al llarg de la 
trajectòria del delegat, evitar les barreres d’idiomes, cultura, costums de treball, pròpies de cada 
mercat, recolzament logístic per les seves accions en el mercat, etc...  
 
La nostra entitat tutela i coordina el grup en totes les seves fases.  

COST DE PARTICIPACIÓ 
 

El cost de participació per empresa és de 565 € / mes + IVA per empresa. 

Les empreses interessades hauran d’emplenar formulari d’inscripció i abonar a l’entitat 395 € + IVA. 
(475€ + IVA per no socis). 

Per a les empreses que puguin estar interessades en el mercat de Turquia, o que estiguin valorant 
la seva participació en la Programa El seu Delegat a Turquia,  hem preparat una: 
 

Jornada d’entrevistes personalitzades a través de videoconferències  

Les entrevistes tindran una durada aproximada de 30 minuts i les empreses estaran acompanyades 
pel Director del Departament de Promoció Internacional. 
 
Les videoconferències es realitzaran: 
 
Data: Dimecres 5 de novembre de 2014 
Hora: De 10:00 a 13:00h  

 
Lloc: CENTRE METAL·LÚRGIC 
C/ Tres Creus 66, 08202  Sabadell 
 

Data: Dijous 6 de novembre de 2014 
Hora: De 15:00 a 18:00h  

 
Lloc: UEM-CECOT 
C/ Sant Pau 6, 08221  Terrassa 
 

INSCRIPCIÓ A LES ENTREVISTES PERSONALITZADES AMB EL DELEGAT A TURQUIA 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Per a formalitzar la inscripció caldrà emplenar el formulari d’inscripció:  
 

http://www.plametall.cat/inscripciodelegat.asp?id=1217  

L’Entitat Organitzadora es reserva el dret d’anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular 
informativa. Restem a la vostra disposició per a qualsevol informació complementària. 

Tel. 93 745 78 10 – Fax 93 726 09 95 –  gemma.cano@plametall.cat  

 

 
 


