
 
 
           
 

 

 

 
MISSIÓ COMERCIAL A SUD-ÀFRICA I MOÇAMBIC 

13 a 19 de novembre de 2022 
 
Inscripcions fins el 25/09/2022  

 
Descripció i objectius: 
Missió de prospecció a Sud-àfrica i Moçambic 
 
Itinerari probable: 
13 de novembre   BCN – Johannesburg 
14, 15, 16   Dies de treball a Sud-àfrica 
16    Johannesburg – Maputo 
17, 18    Dies de treball a Moçambic 
19    Maputo – BCN 
 
 
Què us oferim? 
✓ Reunió amb el responsable d’internacionalització de la Cambra per a avaluar l’activitat i objectiu 

de l’empresa 
✓ Agenda individualitzada elaborada pels nostres col·laboradors a destí.  
✓ Recolzament logístic 
 
Dades de participació (preus de les agendes a confirmar): 
✓ Quota de participació:  650’00 € (+IVA) 
✓ Agenda a Sud-àfrica: 500’00 € (+IVA) 
✓ Agenda a Moçambic: 800’00 € (+IVA) 
✓ Data límit d’inscripció:  25 de setembre. Places limitades.  

 
Destinataris:  
Empreses que desitgin obrir mercat, buscar socis comercials, distribuïdors, clients, etc. 
 
Requisits: 
Obert a qualsevol empresa, previ filtre de les oportunitats al país de destí. 
 
Més informació  
Roberto Barros, Tel. 977219676, rbarros@cambratgn.org  
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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 organitzadors a: 

Roberto Barros 
Cambra de Comerç de Tarragona, Departament Internacional 
Av. Pau Casals, 17, 43003 Tarragona 
Tel.: 977219676 
rbarros@cambratgn.org  

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

degudament emplenat i el justificant del pagament corresponent a la quota de participació (+IVA) 
 

4. Forma de pagament:  
Per transferència bancària on figuri com a concepte “Missió Directa a Sud-àfrica i Moçambic”, al compte 

número IBAN ES94 2100 0006 3602 0135 9703. 

5. 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 (full d’inscripció i comprovant del pagament). 
 

S’enviarà una comunicació a les empreses seleccionades. A les empreses no seleccionades se’ls 

retornarà la quota de participació i rebran una comunicació amb les raons de l’exclusió. 

 

6. L’empresa es compromet a mantenir les entrevistes de treball que s’hagin programat d’acord amb la 
informació i les instruccions subministrades. 
 

7. L’agència de Viatges recomanada per aquesta Missió serà Viatges Berga, Miquel Berga 
miquel@viatgesberga.com, Yolanda yolanda@viatgesberga.com, 977252610. 
 

8. En cas de cancel·lació de l’empresa: 
- La quota de participació no es retornarà, a no ser que es justifiqui adequadament la impossibilitat 

de viatjar. 
- La penalització del cost de l’agenda de contactes serà del 100 % en cas de que el nostre 

col·laborador a destí hagi començat les tasques de preparació de l’agenda. 
- De les despeses ocasionades amb l’agencia de viatges, l’empresa en serà directament 

responsable. 
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