
 
 
           
 

 
  

 
 
 
 

Dimarts i dimecres 18-19 d’abril de 2023  

Inscripcions fins el 20/02/2023 

 

Sector: Vi, Cava i Productes gourmet  

La Cambra Oficial de Comerç i Industria de Valls ofereix a les empreses l’oportunitat de poder 
tenir reunions presencials a Valls amb importadors de vi, caves, olis i alimentació gourmet 
d’Alemanya i Regne Unit. Aquesta acció comercial proporciona a les empreses que busquen 
clients i distribuïdors l’oportunitat d’obrir mercat d’una manera senzilla i sense incórrer en 
elevades despeses derivades de desplaçaments.   
 
 
Oportunitats de mercat / sectors prioritaris 

 Vi 
 Cava 
 Oli 
 Productes alimentació gourmet  
 
 
Informació i quotes: 

 Quota de participació:  
        750€ (+IVA) reunió amb importadors de vi i cava   
        350€ (+IVA) reunió amb importadors d’oli i productes d’alimentació                                  
        950€ (+IVA) reunió amb importadors de vi, cava oli i productes d’alimentació 
 
*Les empreses sòcies de la Cambra tindran els següents descomptes: 
 - soci Bàsic: 10% descompte 
 - soci Plus o Premium: 15% de descompte 
 
 
 
 
 
 

MISSIÓ INVERSA VI, CAVA, OLIS I PRODUCTES GOURMET 
ALEMANYA I REGNE UNIT 



 
 
           
 

 
  

 Data límit d’inscripció:  
        20 Febrer 2023  
 Places limitades 
 Importadors que visitaran Valls: mínim 8 empreses importadores 
 

 

Més informació: 

Número aproximat d’importadors total: 11 importadors  

Importadors vi: màxim 8 importadors   

Importadors alimentació:  màxim 3 importadors 

 

Cambra de Comerç de Valls  

Sergi Mestres  

Tel. 977 600 909  

internacional@cambravalls.com 

 
 

CONDICIONS DE PARTICIPACIO 
 
Per tal de formalitzar la seva inscripció, l’empresa interessada haurà d’aportar la següent 
documentació: 
 
1. Formulari d’inscripció facilitat per la Cambra contenint les dades comercials i les 
característiques de l’empresa i els seus productes, així com els contactes que l’empresa pugui 
disposar en el mercat objectiu i que desitja que siguin convidats.  
 
2. Carta o presentació digital de l’empresa en anglès d’una extensió aproximada d’una pàgina i en 
format word. 
 

     3. Justificant de pagament a la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Valls de la quota d’inscripció.      
 
         Transferència a BBVA ES18 0182 0855 7102 0186 2331 
         El justificant de pagament s’ha de presentar juntament amb el formulari d’inscripció.  

 
4. La Cambra de Comerç no retornarà les quantitats lliurades a compte si es produeix la renúncia 
unilateral de l’empresa participant. 
 


