
La conferència es realitzarà a 
través de la plataforma “ZOOM”. 
Rebreu l’enllaç per la connexió el 
dia abans de la conferència. 

Inscripció a la jornada:  
Mitjançant formulari:  
https://forms.gle/
pEgtH44h1excq5B59 

Per a més informació 
Sergi Mestres 
tel. 977 600 909  
internacional@cambravalls.com 

“EXPORTAR AL JAPÓ DE LA MÀ  
DE LA CAMBRA DE VALLS”

12
GENER 2023

10 - 12:30 h  AM 
WEBINAR ON-LINE

10 h – Obertura de l’acte i benvinguda a les empreses  
Josep M. Rovira i Valls, president de la Cambra de Comerç de Valls 

10,10 h – Exportar al Japó de la mà de la Cambra de Valls 
Sergi Mestres, Dept. Internacional Cambra de Comerç de Valls  

10,20 h – PONÈNCIA 
“Introducció a les relacions amb el Japó. Casos pràctics i 
experiències recents. ” 
Miguel A. Martínez Massa, president de la Cambra de Comerç 
Hispano Japonesa.   

11,15 h – PONÈNCIA 
“El mercat japonès d’alimentació i begudes ecològiques ” 
Rina Wada, coordinadora de la Cambra de Comerç Hispano 
Japonesa. 

12 h – TORN OBERT DE PREGUNTES 

12,30 h CLAUSURA JORNADA 
Carles Solé, gerent de la Cambra de Comerç de Valls 

CONTACTA AMB NOSALTRES                             INTERNACONAL@CAMBRAVALLS.COM                                              @CAMBRAVALLS

JORNADA TELEMÀTICA

Aquesta jornada virtual sobre exportar al mercat japonès, 
esta dirigida genèricament a les empreses que vulguin obrir 
mercat a Japó, i especialment a les del sector alimentació i 
begudes.  

L’objectiu del webinar és les relacions comercials de les 
empreses catalanes amb empreses japoneses.

TALENT CAMBRA 
TERRITORI CREATIU

AMB EL SUPORT:ORGANITZA: AMB LA COL·LABORACIÓ

https://forms.gle/pEgtH44h1excq5B59
https://forms.gle/pEgtH44h1excq5B59


“EXPORTAR AL JAPÓ DE LA MÀ DE LA CAMBRA DE VALLS”

“El mercat japonès d’alimentació i begudes 
ecològiques ” 
Rina Wada, coordinadora de la Cambra de Comerç 
Hispano Japonesa. 

-El mercat japonès de productes ecològics.  
-Productes més venuts.  
-Canals de venda de productes ecològics (botigues 
ecològiques, Amazon, entregues per correu) 
-Mercat en creixement lent però continuat.  
-Sobre los productes ecològics, els consumidors 
japonesos  valoren que siguin ecològics, no tant si 
son de producció nacional o estrangera. Degut a això, 
hi ha moltes possibilitats per al producte local.  
-Categories de productes ecològics amb potencial de 
ser exportats  a Japó. 
-Informació sobre la certificació Japan Agricultural 
Standars “YUUKI JAS”.

CONTACTA AMB NOSALTRES                             INTERNACONAL@CAMBRAVALLS.COM                                              @CAMBRAVALLS

10,20 h  -  PONÈNCIA
“Introducció a les relacions amb el Japó. 
Casos pràctics i experiències recents. ” 
Miguel A. Martínez Massa, president de la Cambra 
de Comerç Hispano Japonesa.   

-Importància de la diferencia cultural 
-Mercat madur, desenvolupar bona comunicació.  
-Alta renda per càpita, tercera economia mundial.  
-Productes diferenciats i amb valor afegit.  
-Hàbits de consum, servei de qualitat i atenció al 
client.  
-Pla d’entrada al mercat japonès.  
-Adaptar productes, formats, etiquetes, marques.  
-Participació en Fires, amb una bona preparació. 
-Suport de traductors si es necessari al 
començament de la relació comercial o en un primer 
contacte.  
-Missions directes i inverses. 

11,15 h  -  PONÈNCIA

TALENT CAMBRA 
TERRITORI CREATIU

AMB EL SUPORT:ORGANITZA: AMB LA COL·LABORACIÓ


