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Missió empresarial a Dubai en el marc de la fira Arab Health.
Tecnologia mèdica
Del 26 al 31 de gener de 2020
(agenda de treball del 27 al 30)
Ets una empresa amb tecnologia mèdica i estàs interessada en els mercats d’Orient
Mitjà i el Nord d’Àfrica però no estàs segur de la potencialitat de la regió? Mai no has
pensat en participar a la fira Arab Health?
El sector Health Care als països de la regió MENA (Middle East and North Africa) està
observant una fase de creixement significatiu. Un estudi recent suggereix que aquest
sector creixerà de 185,5 l’any 2019 a 243,6 bilions de USD l’any 2023.
Arab Health s’ha posicionat com l’esdeveniment de networking més important d’Orient
Mitjà i el segon a nivell mundial en el sector Health Care. La Fira congrega a fabricants
de productes sanitaris i proveïdors de serveis juntament amb hospitals i clíniques, amb
compradors públics i privats i distribuïdors del sector sanitari (aprox. 35 % dels visitants).
Amb 4.250 expositors, més de 100.000 visitants, 37 pavellons nacionals i més de 150
països representats, la Fira Arab Health és el punt de trobada estratègic per a les
empreses interessades en el mercat d’Orient Mitjà i del Nord d’Àfrica.
Per conèixer millor aquests mercats, et proposem la possibilitat de participar en un
programa nou per identificar les oportunitats de negoci que presenta la regió i preparar
les teva visita o participació a Arab Health 2020.
Tant si tens el teu propi estand a la fira com si vols prospectar aquests mercats, et
podem ajudar!

A qui va dirigit
✓ empreses de tecnologies mèdiques
✓ empreses amb tecnologies TIC aplicat a la salut (Digital Health)
✓ empreses de complements alimentaris/food suplements

Convocatòria
Versió 2, 13 de març de 2017
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Programa previst
1.
SESSIÓ DE FORMACIÓ amb les empreses participants al programa (sistema de
salut, trets generals del sistema de registre, com funciona la distribució, punts de venda,
etc.

2.
VISITA DE PROSPECCIÓ al mercat en el marc de la fira Arab Health
Dia 1 – STUDY TOUR
-

Benvinguda i presentació del programa de la visita (Oficina ACCIO Dubai)

-

Reunió amb una consultora especialitzada o authorities (organisme públic) per
aclarir dubtes sobre registre de productes (durada, cost, barreres, dificultats,
free zones, etc.).

-

Reunió amb la Dubai Health Authority

-

Visita a la Dubai HealthCare City – free zone

-

Visita a un Hospital a Dubai

Dia 2 – VISITA FIRA + AGENDA INDIVIDUALITZADA
-

Dia de visita lliure a la fira Arab Health

-

Agenda individualitzada

Dia 3 – AGENDA INDIVIDUALITZADA
Agenda individualitzada per a cada empresa - reunions amb potencials distribuïdors
i/o clients. Les reunions s’organitzaran en funció de la disponibilitat dels interlocutors
locals.
Les reunions podran tenir lloc a les oficines d’ACCIO, a les oficines dels contactes locals
o a l’estand que tinguin dins d’Arab Health.
Dia 4 - STUDY TOUR
-

Visita a un hospital a Abu Dhabi

-

Reunió amb la Health Authority d’Abu Dhabi

* Aquest és un programa provisional que es definirà en funció del perfil de les empreses
participants en la missió i de la disponibilitat dels contactes locals.
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3.

PLA DE SEGUIMENT dels contactes realitzats durant la visita
(3 mesos – 20 hores).

No perdis cap de les oportunitats de negoci identificades durant la teva visita al mercat.
L’equip de la nostra oficina a Dubai t’ajudarà a fer seguiment dels contactes més
interessants que hagis fet a Arab Health.
4.

INFORME FINAL de les principals conclusions i recomanacions del nostre equip a
Dubai.

CONDICIONS ECONÒMIQUES
El cost de participació a la missió per part de l’empresa és de 2.800 €, inclosa quota
d’inscripció de 800 €.
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.
Si compteu amb un estand a la Fira Arab Health i us interessa només el servei d’agenda
personalitzada, també us podem ajudar. Si us plau, contacteu-nos per a més informació
sobre el servei.

Què inclou
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vol Barcelona – Dubai – Barcelona
Transfers aeroport – Hotel – aeroport (si es viatja amb el grup)
5 nits d’hotel
Study Tour + Agenda Individual de reunions
Material informatiu
Coordinació de l'equip d'ACCIÓ a Barcelona i a Dubai

Les empreses participants podran gaudir d’un ajut de 992 € (import bossa 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. Per qualsevol dubte sobre la normativa
aplicable, si us plau, contacte amb ACCIO.
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No inclou
Despeses de trasllats interns per a l’agenda individual
Manutenció

Termini d’inscripció
En cas d'estar-hi interessats, cal emplenar la inscripció i enviar-la abans del 11
novembre de 2019 a:
Leyre Alfonso
lalfonso@gencat.cat
Tel 93 484 96 17

Pàgina 4

