
 

 

       

 

EL SEU 

DELEGAT A 

ARÀBIA SAUDITA 
 

 

EL MERCAT D’ARÀBIA SAUDITA 

El Regne d'Aràbia Saudita amb una extensió de 2.149.960 km2, cobreix gairebé el 
80% de la Península Aràbiga. La seva costa occidental s'estén al llarg de 1.760 km. 
del Mar Roig i l'oriental, banyada pel Golf Pèrsic, cobreix 560 km. 

 
La previsió del seu creixement del PIB, tot i el descens del preu del cru, es situa al 
4% pel 2015. Els seus principals punts forts resideixen en la possessió d’un quart de 
les reserves mundials de petroli i és el primer productor de la OPEP. Segueix tenint 
un paper decisiu en la regió tant a nivell polític com a nivell econòmic i promou la 
diversificació de la seva economia obrint-se una mica més, sobretot, des de la seva 
adhesió a la OMC (Organització Mundial del Comerç) al 2005. El Regne va prendre 
mesures en els darrers anys, doblant les inversions amb l’objectiu d’evitar les 
tensions socials, animant així el consum a les llars (el 70% de la població tenen 
menys de 30 anys). Els principals sectors que es beneficien de les inversions tant 
estrangeres com nacionals son: refineries de mines de gas, fabriques 
petroquímiques i d’alumini, extensions del sistema ferroviari i el de la construcc ió en 
general (habitatges socials, hospitals, universitats...) 

 

 

 

 

 



 

 

 

EL SEU DELEGAT PEL MERCAT D’ARÀBIA SAUDITA  

Per a facilitar la introducció de les empreses catalanes en aquest mercat, el Departament 

de Promoció Internacional presenta el programa de delegat a Aràbia, 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 ARÀBIA 

SAUDITA?  

La feina del Delegat a Aràbia Saudita 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 790€/mes + IVA per empresa. 

Comissions: 5% sobre les ventes.  

Cost diari, despeses d’ allotjament i dietes del gerent en el cas d’acompanyament no 

inclosos.  

Les empreses interessades hauran d’emplenar formulari d’inscripció i abonar a l’entitat 

395 € + IVA. 

LES EMPRESES INTERESSADES EN AQUEST MERCAT PODEN REALITZAR UNA 

MINI CONFERÈNCIA AMB LA DELEGADA PER VALORAR LA SEVA PARTICIPACIÓ. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓ A DELEGAT A ARÀBIA SAUDITA 
 

 

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

 

http://www.plametall.cat/inscripciodelegat.asp?id=1237  
 

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 – Correu electrònic: encarna.rubio@plametall.cat 
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