
 
 
           
 

  
 

 

MISSIÓ COMERCIAL VIRTUAL 
QATAR 

 
UNA NOVA FORMA DE FER NEGOCIS SENSE DESPLAÇAR-SE 

 
El món ha canviat i també les formes de fer-hi negocis. Sorgeix una nova forma de relacionar-nos i és necessari 
que ens hi adaptem perquè no podem permetre aturar-nos. 
 
Les Missions Comercials Virtuals són, sens dubte, una alternativa més per a que les empreses puguin 
prospectar els mercats i un primer pas per a la presa de contacte amb possibles clients. 
 
És per això que la Cambra de Terrassa, amb la col·laboració de l’Oficina Comercial de l’Ambaixada a Doha, 
organitza una Missió Comercial Virtual a Qatar. 
 
Us proposem l’organització d’una agenda de negocis virtual, on les reunions que us aconseguirem amb possibles 
clients es portaran a terme per mitjà de videoconferències supervisades i moderades per l’Oficina Comercial i la 
Cambra de Terrassa. 
 

Les dates previstes per a portar a terme les reunions virtuals aniran des 
del 28 de setembre fins el 8 d’octubre. 

 
Data límit d’inscripció: 17 de juliol del 2020 

Places limitades 
 

 
SECTORS D’INTERÈS PREFERENT: 
 
Infraestructures, sector agrari, generació d’energia elèctrica i energia renovable, tractament d’aigua, sanitat, 
medi ambient, transport, logística, serveis i instal·lacions hospitalàries i educatives, arquitectura i enginyeria, 
construcció, turisme i hostaleria, Smart Cities i maquinària.* 

*Si el teu sector no hi surt reflectit, consulta’ns i farem una valoració del teu potencial. 
 
 

 



 
 
           
 

  
 

 

Descripció i objectius: 
Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya i té com a objectiu la recerca 
de contactes comercials (distribuïdors, agents, socis, etc.) segons els perfils sol·licitats per l’empresa participant 
als mercats objectiu. 
 
 
Oportunitats de mercat: 
 
Per què Qatar: 
 

 
 
Tot i ser un país petit, Qatar es posiciona com una de les economies més potents del món gràcies, sobretot, a les 
reserves de gas natural i als recursos naturals de petroli. 

Qatar té molt poca producció local, això propicia que sigui un país importador de béns i productes. 
A causa del bloqueig comercial sofert pels països veïns al 2017, Qatar ha fomentat les inversions estrangeres en 
diferents sectors amb la finalitat de cobrir les necessitats de la nació.  

A més, Qatar, tot i tenir una molt arrelada cultura de negoci, és un dels països més oberts de l’Orient Mitjà 
adaptant-se ràpidament a les noves tendències comercials actuals, el que ens ha permès organitzar una Missió 
Comercial Virtual per a donar oportunitat a les empreses a continuar prospectant, negociant i, en definitiva, a 
continuar endavant en la seva projecció internacional. 

 

INFORMACIÓ: 

Dates de reunions virtuals: Les reunions amb els possibles socis-clients es portaran a terme entre els dies 28 
de setembre i el 8 d’octubre, tenint en compte que no es concertarà cap reunió des del divendres 2 al diumenge 
4 d’octubre per respectar els dies de descans establerts a cada país. 

Quota d’inscripció: 325 € (+ IVA) + el cost de l’agenda contractada. 
 
Cost per agenda virtual a Qatar: 550 € (+IVA) 
 
Data límit d’inscripció: 17 de juliol de 2020 
 
 
 
 



 
 
           
 

  
 

 

Què us oferim? 
 Reunió prèvia amb el responsable del mercat de Qatar per avaluar la potencialitat del producte /servei. 
 Agenda individualitzada elaborada per als nostres col·laboradors a destí. 
 Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible l’acció. 
 Seguiment i supervisió de la Cambra en l’organització de l’agenda. 
 Monitorització i moderació de les videoconferències per part de la Cambra i L’Oficina Comercial. 

 
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: 
CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS DE TERRASSA 
C/ Blasco de Garay, 29-49 
08224 Terrassa 
 
Iolanda Pujol E-mail: ipujol@cambraterrassa.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: 
Iolanda Pujol  Adreça electrònica:  ipujol@cambraterrassa.org 
Cambra de Comerç de Terrassa, Departament Internacional 
C/ Blasco de Garay, 29-49 
Tel.: 937339833 
 

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 Comercial Virtual a Qatar 2020”, al compte 
número: 
IBAN: ES17 0081 5098 65 0001052607 
SWIFT: BSABESBB 
 

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). 
- Tindran prioritat les empreses dels sectors que tinguin sortida en el mercat objectiu i les que 

sol·licitin agenda d’entrevistes a tots els països de la Missió. 
 
Es comunicarà 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. Donat el cas que fos necessari la contractació d’un intèrpret, el cost addicional dels seus serveis aniran a 
càrrec de l’empresa. 

 
8. En cas de cancel·lació per part de l’empresa: 

- La quota de participació no es retornarà. 
- 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. 
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