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Dimarts 26 d’abril i dimecres 27 d’abril de 2022  

Inscripcions fins el 07 de Març de 2022 

L’actual situació generada per la COVID-19 ens marca la forma de treballar els mercats 

internacionals en cada moment. Les cambres de comerç de Catalunya som conscients d’aquesta 

situació i seguim donant a les empreses els serveis de suport a la internacionalització de la millor 

manera possible. 

Aquest any 2022, el Pla d’Acció Internacional, PAIcambres, ofereix a les empreses un ampli ventall 

d’accions de promoció internacional amb la possibilitat, i en funció de la situació puntual en cada 

mercat, de que les agendes siguin ‘virtuals’ o ‘presencials al mercat de destí’ amb l’objectiu de 

donar un servei de qualitat a les empreses. 

 

Frase-resum de l’oportunitat 

La Cambra de Comerç de Valls convida a importadors principalment de vi i cava provinents del 

Benelux a Valls per a que coneguin les empreses locals i arribin a acords de compravenda. 

Aquesta es una gran oportunitat per a les empreses del sector, ja que poden incrementar vendes 

a l’estranger i obtenir informació de mercat sense haver d’incórrer en despeses de 

desplaçament. Es prioritza importadors presents al canal HORECA i que valorin la qualitat i valor 

afegit del producte.  

 
Oportunitats de mercat / sectors prioritaris 

• Sector principal: vi i cava  

• Altres sectors: alimentació 

Itinerari / Quota / Agenda / Dates d’inscripció 

• Itinerari: Reunions amb importadors al Restaurant Felix de Valls els dies 26 i 27 d’abril, a 

escollir per l’empresa segons disponibilitat.  

• Data límit d’inscripció: 7 Març 2022   

• Places limitades 

 
 
 

 
 

 

MISSIÓ INVERSA VI, CAVA I ALIMENTACIÓ A BENELUX  
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Què us oferim? 

• Reunió amb el responsable d’internacionalització de la Cambra per a la valoració de l’activitat 

i objectiu de l’empresa  

• Agenda individualitzada elaborada pels nostres col·laboradors a destí, contrastats pel Consell 

de Cambres de Catalunya 

• Suport logístic 

 

 

Més informació  

Sergi Mestres  
internacional@cambravalls.com 

977 600 909   

 

 
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 
 
1. L’objectiu de l’acció és promoure la internacionalització de l’empresa participant. Queden, doncs, 

excloses les empreses que no persegueixin aquest objectiu. 

 

2. Per tal de poder preparar adequadament els contactes, l’empresa es compromet a aportar tota la 
informació que se li sol·liciti dins la data fixada pels gestors a: 

 

Sergi Mestres  

Cambra de Comerç de Valls, Departament Internacional 

C/ Jacint Verdaguer, 1 43800 Valls  

977 600 909  

internacional@cambravalls.com  

 

La sol·licitud de participació només es considerarà ferma amb la recepció del formulari d’inscripció 

degudament emplenat. 
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3. El criteri de selecció de les empreses participants serà el següent: 

- La idoneïtat del producte al mercat objectiu. 

- La data d’arribada de la inscripció 

 

 

4. L’empresa participant es compromet a mantenir les entrevistes de treball que s’hagin programat, 

d’acord amb la informació i les instruccions subministrades. 

 

 

5. L’empresa es compromet a contestar l’enquesta de valoració quan finalitzi la missió i l’enquesta 

d’impacte que s’enviarà a l’empresa participant entre 6-8 mesos després d’haver finalitzat la missió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


