JORNADA
OPORTUNITATS DE
NEGOCI A

XINA
Per què Xina?
Xina és el país més gran d'Àsia Oriental i el més poblat del món, amb més de 1.382 milions
d'habitants; a més de la segona economia mundial.
És un dels principal exportador mundial, amb el 10% de les vendes; i és el principal
comprador de cru i altres matèries primeres, així com un gran inversor i principal veu en el
desenvolupament de l'economia global.
Xina consumeix el 29% dels béns de luxe del món. Avui en dia ocupa el 4t lloc en nombre de
milionaris. L'increment de la renda i del nivell de vida, així com la millora de l'entorn
empresarial, han potenciat la demanda de tot tipus de productes i serveis. Les recents
reformes socials i econòmiques han transformat i re-configurat el paisatge industrial,
comercial, normatiu i de desenvolupament de la Xina, i l’han convertit en un atractiu mercat
per a l’exportació o importació.

Entitats organitzadores

Entitats col·laboradores

10:00h

Benvinguda.
Sr. Josep M. Campanera. Director Promoció Plametall

10:10h

Presentació d’ Oportunitats de negoci a Xina.
Sr. Tom Van der Heyden – Gerent de Strategic Sourcing Solutions.

11:00 h

Operar de forma efectiva a la Xina, oportunitats per fer créixer el
teu negoci.
Sra. Judith Padrós Rombouts – P&P Spain

11:20 h

Cas Pràctic d’empresa exportadora a Xina.

11:40 h

Accions de promoció en el mercat:
 Missió Comercial a Xina.

11:50h

Col·loqui entre els assistents.

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=1423

INSCRIPCIÓ JORNADA
Assistència
gratuïta!

Dia:

Dijous, 22 de febrer del 2018

Hora:

De 10:00 a 13:00 h

Lloc:

UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA
Via Laietana, 32 ( Edifici Foment del Treball)
08003 - Barcelona
Més informació: tel. 93 745 78 10
encarna.rubio@plametall.cat
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Entitats col·laboradores

