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NOVA DATA : 1 DE JUNY DE 2017          

 

Jornada Oportunitats 

de Negoci a 

 CENTRE AMÈRICA 

 

Per què Centre Amèrica? 

Segons les últimes projeccions del Fons Monetari Internacional, Centre 

Amèrica mantindrà la tendència positiva de creixement de l'any passat i la seva 

economia s'expandirà un 4.3% en 2017. En la Jornada el Sr. David Cabrera, 

consultor especialitzat en aquets mercats exposarà en videoconferència des de 

Guatemala la situació en que es troba, el clima de negocis i la inversió en els 

esmentats països, els seus principals sectors d'oportunitat per a les empreses 

catalanes, els reptes als quals enfrontar-se i recomanacions bàsiques per 

abordar amb èxit aquests mercats. Les principals oportunitats comercials 

existents en aquesta regió se centren en tres grans àrees: en l'àmbit de 

l'agroindústria, de l'equipament i maquinària agrícola i del processat d'aliments i 

seguretat alimentària; en molts casos estan lligades al canvi climàtic, afectant a 

sectors empresarials com les energies renovables i la gestió del cicle d'aigua; i, 

en tercer lloc, afavoreixen al sector turístic, particularment a la consultoria 

estratègica i d'infraestructures (enginyeria, manteniment, construcció), així com 

a la gestió i els subministraments hotelers. 
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15:00h  Benvinguda.  

Sr. Josep M. Campanera. Director Promoció Plametall 

 

15:10h Presentació d’ Oportunitats de negoci a Centre 

Amèrica. Sr. David Cabrera, en videoconferència des de 

Guatemala. 

 

16:20h Presentació cas pràctic d’empresa catalana introduïda 

al mercat. 

 

16:30h             Accions de promoció en el mercat de Centre Amèrica: 

 Delegat a Centre Amèrica 

 

16:40h  Col·loqui. 

 

17:00h Cloenda de l’acte. 

 

Les places són limitades a la capacitat de la sala i s’assignaran per ordre 

d'inscripció. 

 

http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1373    

INSCRIPCIÓ JORNADA 

 

 

Dia: Dijous,  1 de juny de 2017 

Hora: De 15:00 a 17:00 hores 

Lloc: CENTRE METAL.LÚRGIC 

C. Tres Creus, 66 

08202- Sabadell 

Més informació: tel. 93 745 78 10  

gemma.cano@plametall.cat   

  

Assistència 

gratuïta! 
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