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Pla d’Acció Internacional 2007 (PAIC 2007)
CONVOCATÒRIA

MISSIÓ COMERCIAL A

R Ú S S I A

(16 – 22 Setembre de 2007)

ORGANITZA Cambres de Comerç de Sabadell i Tàrrega, dins del marc del Pla d’Acció
Internacional 2007 del Consell General de Cambres de Catalunya i de la
Tricameral
COOPERA FORUM DEVELOPMENT,
Consultora especialitzada en la promoció
comercial i industrial en els països de l’Europa Central i Oriental
COL·LABORA Cambres de Comerç de Catalunya
PATROCINA Consell General de Cambres de Catalunya i el COPCA
DATES Del 16 al 22 de Setembre de 2007
SECTORS Plurisectorial
RÚSSIA Rússia presenta el paradigma d’un autèntic mercat emergent: dotat de grans
oportunitats però en un context d’incertesa i risc que cal assumir a l’hora de plantejarse els negocis. Rússia és un dels mercats amb un major potencial i perspectives de
creixement tant des de l’àmbit comercial com inversor. L’actual situació política i
econòmica és la més estable dels darrers quinze anys.
Amb una població propera als 145 milions d’habitants, unes taxes de creixement
superiors al 5% en els darrers dos anys i una millora del poder adquisitiu dels seus
ciutadans, el mercat rus es configura com un gran mercat potencial pels productes
espanyols, especialment pels següents: productes d’alimentació (productes
precuinats i congelats, oli, vi), béns de consum (mobles i articles d’interiorisme,
il·luminació, ceràmica, aparells sanitaris, calçat i confecció tèxtil), Maquinària i equips
(equips per embotellar i etiquetar begudes, equips de processament i empaquetat
d’aliments, maquinària tèxtil i recanvis d’automòbil), material de transport, tractament
d’aigües, comunicacions, i construcció, sense deixar de banda les oportunitats que
ofereixen les privatitzacions.
CIUTATS A VISITAR Moscú (17, 18 i 19 de setembre) i St. Petersburg (20 i 21 de
setembre)
DATA LÍMIT 08 de juny de 2007
D’INSCRIPCIÓ
PRESSUPOST I Les empreses participants rebran una subvenció en concepte de borsa de
SUBVENCIÓ viatge d’uns 900€ aproximadament
+ L INFORMACIÓ,
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE SABADELL
I SOL·LICITUDS DE
Sr. Vicenç Vicente: vvicente@cambrasabadell.org
Sra. Yolanda Portillo: iportillo@cambrasabadell.org
FORMULARIS DE
Tel: 93 745 12 63
PARTICIPACIÓ
www.cambrasabadell.org

