ORGANITZADOR:

MISSIÓ EMPRESARIAL a COREA DEL SUD
De l’11 al 15 de març 2019

Corea del Sud està considerada una de les economies més avançades del món i un
referent al continent asiàtic. Bloomberg ha atorgat al país el número 1 per cinquè any
consecutiu al ranking Innovation Index, que valora aspectes com la despesa en R+D i la
concentració d’empreses d’alta tecnologia.
Catalunya i Corea han establert un marc de col·laboració molt estret a partir del qual es
fomenta la cooperació tecnològica entre empreses i centres tecnològics catalans i
coreans, a través d’un acord entre ACCIÓ i NST, l’agència estatal coreana de ciència i
tecnologia.
Us convidem a participar en la missió que ACCIÓ organitza per fomentar la col·laboració
empresarial amb empreses i centres tecnològics coreans i desenvolupar oportunitats
tecnològiques i comercials.

A qui va dirigit
Centres tecnològics i empreses dels sectors:
Smart Mobility: els vehicles elèctrics, híbrids, cel·les de combustible i connectat són els
quatre pilars de la futura mobilitat a Corea. Corea també és el lloc idoni per
desenvolupar Sistemes Intel·ligents de Transport (ITS) degut a que disposa d’una ràpida
infraestructura d’internet i moltes empreses relacionades amb l’automoció.
Digital Cities (IOT i 5G): Corea aposta per les Smart cities, els projectes de banc de proves
que inclouen solucions basades en IOT i projectats d’arquitectura en el núvol tenen com
objectiu fer la vida més confortable pels habitants de les ciutats. Corea també està
liderant el desenvolupament de tecnologies sense fils de banda ampla de pròxima
generació i aspira a desplegar el 5G abans que qualsevol altre país.

Convocatòria
Versió 2, 13 de març de 2017
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Programa previst
Diumenge 10
Vol d’anada a Seül.
Dilluns 11
Arribada a Seül.
Reunió i presentació de l’agenda per part de l’oficina.
Dimarts 12
Acte de presentació de l’acord ACCIÓ – NST per a la col·laboració en tecnologia i
innovació, que inclourà un seminari sobre innovació i workshops sectorials en funció
dels sectors de les empreses catalanes participants.
Presentacions empreses i centres (catalans i coreans).
Networking amb empreses i centres coreans.
Dimecres 13
Agenda grupal /individual segons els interessos dels participants.
Dijous 14
Agenda grupal /individual segons els interessos dels participants.
Sortida cap a Busan.
Sopar /recepció amb representants i empreses de Busan.
Divendres 15
Agenda grupal / individual segons els interessos dels participants.
Sortida cap a Seül.
Sortida cap a Barcelona.
Dissabte 16
Arribada Barcelona
CONDICIONS ECONÒMIQUES
El cost de participació a la missió per part de l’empresa és de 1.920 + IVA, inclosa quota
d’inscripció de 400€ + IVA.
Nota: aquest és un pressupost aproximat que inclou les despeses indicades a l’apartat
següent. El pressupost pot variar en funció del número d’empreses participants i del
moment de reserva de vols i hotels.
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Què inclou
La participació als esdeveniments de l’Agenda Empresarial com:
 Vol Barcelona – Seül- Barcelona.
 4 nits d’hotel.
 4 dies d’agenda comuna (segons sector) i individual (segons les
necessitats de l’empresa) a Seül i Busan organitzada per l’Oficina Exterior
d’ACCIÓ a Seül.
 Acte networking “Innovació Catalunya – Corea”, amb empeses i centres
coreans.
 Workshops sectorials.
 Sopar /recepció amb representants i empreses de Busan.
 Material informatiu.
 No inclou el desplaçament Seül-Busan-Seül (cost aproximat tren
50€/trajecte).
 Coordinació de l'equip d'ACCIÓ a Barcelona i a Seül.
Les empreses participants podran gaudir d’un ajut de 1.190 € (import borsa viatge) en
concepte de bossa de viatge (segons normativa). El nombre de bosses de viatge és
limitat i es concedirà per ordre d’inscripció.
Nota: l’import de la bossa de viatge es descomptarà directament de la factura de
l’agència de viatges seleccionada per ACCIÓ.
No inclou
Despeses de trasllats interns i manutenció.
Opcional: Seguiment/Aftercare posterior a la missió per ajudar al seguiment dels acords
iniciats i suport en la reorientació estratègica. Cost per determinar en funció del nombre
de contactes.
Termini d’inscripció
En cas d'estar-hi interessats, cal emplenar la inscripció i enviar-la abans del 11 de gener
2019 a: Imma Vidal, imma.vidal@gencat.cat, Telf.935 676 949
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