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MISSIÓ EMPRESARIAL A L’ÍNDIA PER A EMPRESES DEL SECTOR DE
LA COSMÈTICA
Del 15 al 21 de Setembre de 2019
A l’era de les autofotos, les videotrucades i les xarxes socials basades en les fotos de
perfil, la necessitat de tenir una bona imatge a l’Índia, ja no es limita a les ocasions
especials.
Actualment la industria de la cosmètica a l’Índia té un valor de 6,5 mil milions de dòlars
i la previsió és que l’any 2025 el sector creixi fins els 20 milions de dòlars amb un ritme
de creixement del 25%, en comparació del 4,3% del mercat global. Segons l’Economic
Times, s’espera que per a llavors l’Índia suposi el 5% del mercat global de cosmètics i
sigui uns dels 5 principals mercats globals.
L’Oficina Exterior d’ACCIÓ a Bombai considera que el mercat indi està evolucionant i
ofereix una oportunitat d’exportació estable i de llarg termini per a les empreses
catalanes que busquin diversificar-se a l’exterior.
El mercat també presenta oportunitats per a les empreses del sector dels ingredients,
olis naturals i tecnologies aplicables als tractament estètics. Per conèixer les
oportunitats i els desafiaments que aquest mercat ofereix a les empreses catalanes del
sector de la cosmètica, us proposem participar en la missió empresarial organitzada per
ACCIO i en col·laboració amb el clúster Beauty Barcelona.
A qui va dirigit
Empreses catalanes del sector de la cosmètica.
Programa previst
Diumenge 15 de setembre – Vol Barcelona – Mumbai
Dilluns 16 a dimecres 18 - Mumbai
• Visita a la fira Professional Beauty: possible B2B amb empreses locals
• Agenda comuna; visita a mercat: retail / canal professional tour
• Agenda individual de reunions
Dimecres 18 a divendres 20 – Nova Delhi
• Agenda comuna; reunió amb expert sectorial en registre i normes d’importació.
• Agenda individual de reunions
Divendres 20 – vol Nova Delhi – Barcelona
Nota: Programa provisional.
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CONDICIONS ECONÒMIQUES
El cost de participació a la missió per part de l’empresa és de 2.100 €, inclosa quota
d’inscripció de 400€.
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.
Què inclou
✓ Vol Barcelona – Bombai – Nova Delhi - Barcelona
✓ Transfers aeroport a Bombai i Nova Delhi (sempre que es viatgi amb el
grup d’empreses)
✓ 5 nits d’hotel
✓ Participació en l’agenda comuna d’activitats
✓ Agenda individual de reunions
✓ Material informatiu
✓ Coordinació de l'equip d'ACCIÓ a Barcelona i a Bombai
Les empreses participants podran gaudir d’un ajut de 992 € (import borsa viatge) en
concepte de bossa de viatge (segons normativa). El nombre de bosses de viatge és
limitat (8 empreses) i es concedirà per ordre d’inscripció i validació per part de l’Oficina
Exterior de Bombai per a participar en la missió estratègia.
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 24 de maig
de 2019 a:
Leyre Alfonso
lalfonso@gencat.cat
Tel 93 484 96 17
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