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Obre mercat a Andorra amb

la Cambra de Valls



INTRODUCCIÓ

Les relacions comercials entre Valls i Andorra són molt fluïdes. Moltes

empreses de la demarcació mantenen relacions comercials amb

Andorra, generant una bona xifra anual d'exportació.

Des de la Cambra participarem a la Fira Multisectorial d’Andorra 2022

amb un estand promocional, donant visibilitat a les empreses de la

demarcació i promocionant els seus productes i serveis.

Oferim a les empreses l’oportunitat de promocionar-se, divulgar-se,

donar a conèixer els seus productes o introduir-se en el gran mercat

andorrà, francès i internacional.



OBJECTIU

Fomentar, consolidar, incrementar i generar noves relacions

comercials de les empreses de la demarcació de la Cambra de Valls

amb Andorra i França.

Donar a conèixer les empreses de la demarcació de la Cambra de

Valls al teixit socioeconòmic i empresarial d’Andorra.



LA FIRA D’ANDORRA

La “43a Fira d'Andorra la Vella” és una fira de caràcter multisectorial

d’accés lliure que aplega uns cent trenta expositors, la major part

andorrans, i que en les últimes edicions ha rebut més de 70.000

visitants del Principat d'Andorra, França i altres països.

Els visitants són comerciants, industrials, establiments de serveis i

restauració, ciutadans de les poblacions del contorn i turistes. Destaca

la presència de visitants francesos i d'altres nacionalitats

Andorra la Vella - 21,22 i 23 d’octubre de 2022



COM PARTICIPAR

EXPOSICIÓ DE PRODUCTES estand 3mx3m

Es delimitaran uns espais d’exposició que donaran molta visibilitat al producte i a l’empresa. S’ha

dissenyat un nou estand per tal de donar més visibilitat als productes exposats.

Els productes aportats s’ubicaran en un dels espais, que també comptarà amb la imatge de

l’empresa, amb la corresponent informació de contacte (targetes, tríptics, ...).

L’estand comptarà amb personal de la Cambra de Comerç que posarà en valor els productes

exposats i l’empresa. Aquesta persona serà l’encarregada de facilitar i obtenir els contactes per les

futures relacions comercials.

En aquesta modalitat, l’empresa podrà assistir físicament a l’estand per informar i promocionar el

seu producte de forma personal

A més a més, la informació i les dades de contacte de l’empresa s’inclouran al tríptic d’empreses

que s’editarà per la Fira.



COM PARTICIPAR

PRESÈNCIA DIRECTORI EMPRESES
S’editaran 1000 exemplars d’un tríptic que es repartirà els dies de la fira entre els visitants.

Al tríptic hi apareixerà la informació de l’empresa, la cartera de productes/serveis i les dades de

contacte.

La Cambra aportarà personal els dies de la Fira per repartir el tríptic i posar en valor les empreses i

els productes que hi apareguin.

Aquest tríptic també estarà a disposició dels visitants als punts turístics amb més afluència

d’Andorra.

El tríptic en format digital també es penjarà a la web de la Cambra a l’apartat de promoció.

Aquest document s’enviarà en format digital a tota la xarxa de contactes que la Cambra ha fet al

llarg dels 40 anys de participació a la Fira i de relació amb el teixit empresarial andorrà.



COST DE PARTICIPACIÓ

,

EXPOSICIÓ DE PRODUCTES

Mostra de productes* + directori empreses

Preu empresa sòcia Cambra: 50,00€

Preu empresa no sòcia Cambra: 100,00€
*Límit fins a ocupar tots els espais disponibles d’exposició

PRESÈNCIA DIRECTORI D’EMPRESES

Directori pàgines interiors blanc i negre

Preu empresa sòcia Cambra: 30,00€

Preu empresa no sòcia Cambra: 60,00€

Directori pàgines en color

Preu empresa sòcia Cambra: 70,00€

Preu empresa no sòcia Cambra: 100,00€



PROCEDIMENT

,

Omplir la butlleta adjunta amb la informació sol·licitada abans del dia

10/10/2022.

Enviar la butlleta amb la informació a la direcció

internacional@cambravalls.com

Per a més informació, dubtes o consultes podeu trucar al telèfon

977 600 909 i demanar per l’àrea de comerç exterior, Sr. Sergi

Mestres.

mailto:internacional@cambravalls.com


Si vols obrir o consolidar el 

mercat andorrà,

contacta’ns!

Director Gerent: Carles Solé Mateu - gerencia@cambravalls.com

Internacionalització: Sergi Mestres Tenias - internacional@cambravalls.com

mailto:gerencia@cambravalls.com
mailto:internacional@cambravalls.com

