
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Missió Comercial 

VIRTUAL   

 COSTA 

D’IVORI 
 10 al 17 de desembre de 2020 

 
 

Arran de la impossibilitat temporal de realitzar missions comercials presencials, estem 

organitzant la realització d’una missió comercial virtual a Costa d’Ivori,  del 10 al 17 

de desembre de 2020, amb la realització d’una agenda de contactes B2B i la 

realització de reunions virtuals d’acord amb el perfil de cada empresa i les seves 

necessitats en els mercats objectiu. 
 

INFORMACIÓ PAÍS 

 

Costa d'Ivori és un dels països referent de l'Àfrica Occidental, amb els seus 24 
milions d'habitants ofereix grans oportunitats de negoci. La seva activitat principal 
està basada en el sector agrícola a causa de que és un gran productor i exportador 
de cafè, fruites tropicals, oli de palma, cacau i anacards. 
 
El país és el motor econòmic i la porta d'entrada a la regió a causa de que hi ha unes 
bones condicions de comerç entre els països de la zona i molts dels distribuïdors 
estan implantats en diversos països alhora 
 
El país té estabilitat política i econòmicament ha crescut de manera constant en els 
últims anys, gràcies en part a la seva moneda, el franc CFA, que té paritat fixa amb 
l'euro. Per aquesta raó, el país no té pèrdues de competitivitat per raons monetàries. 
 
Costa d'Ivori té poques mesures proteccionistes, les barreres (aranzels i permisos) 
a la importació de productes estrangers no són importants i això facilita les 
operacions. Tot i això, la presència d'empreses internacionals al país és més aviat 
baixa i fa que el mercat estigui poc saturat de productes i serveis, en comparació 
amb el nord i el sud d'Àfrica. 
 



 

 

 
L'augment de la classe mitjana està implicant augment molt significatiu de la 
demanda interna de béns de consum. El teixit industrial està creixent de manera 
excepcional (multinacionals, empreses libaneses i locals) i això obre les portes a 
empreses de el sector de materials industrials. 
 

 

SERVEIS INCLOSOS 

• Avaluació dels requeriments de les empreses. 

• Reunió prèvia amb el delegat per avaluar les possibilitats d’èxit de la 

participació. 

• Informació sobre mercat de destí 

• Estudis de mercat disponibles 

• Estadístiques de comerç exterior personalitzades pels productes de 

l’empresa. 

• Informacions pràctiques 

• Reunió per videoconferència de les empreses participants, l’entitat i el 

delegat al país objectiu per conèixer l’evolució dels negocis a destí.  

• Agenda individualitzada elaborada pel delegat en destí. 

• Planificació de les reunions  

• Monitorització i moderació de les videoconferències per part de l’entitat i el 

delegat.  

• Assessorament especialitzat 

• Valoració de les accions de seguiment 

  
 

DESPESES DE PARTICIPACIÓ 

Les empreses participants podran seleccionar un o dos països objectiu, segons les 

seves preferències. 

Cost per agenda virtual a Costa Ivori: 750€ (+IVA)  

Quota d’inscripció: 295€ (+IVA) . (Per a empreses No associades 354€ +IVA) 
 

AJUT 

En aquets moments estem negociant possibles ajuts per a la confecció de les agendes 

per a les  empresa participants. En el moment en que tinguem més detalls us 

informarem.  
 

 

 



 

 

 

 

INSCRIPCIÓ 
 

 

Per a confirmar la vostra participació caldrà que feu una transferència de 295€+ 

IVA= 356,95€ o de 354€+IVA= 428,34€ per a no socis. al nº de compte UEM ES97 0081 

0016 1100 0180 6784 en concepte de quota d’inscripció (a l’hora de fer la transferència 

indiqueu “MISSIÓ VIRTUAL COSTA D’ IVORI”). 
 

Per al formulari cliqueu:  

http://www.plametall.cat/inscripciomissio.asp?id=1592 

Per a sol·licitar més  informació: 

Tel. 93 745 78 10 –  gemma.cano@plametall.cat   
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