CATALONIA SOURCING DAY
Reunions concertades amb DEUTSCHE BAHN

Sabadell, 06 de febrer de 2020
La Cambra de Comerç de Sabadell, a través de la seva Borsa de Subcontractació
Industrial, i ACCIÓ organitzen el proper 6 de febrer de 2020 una trobada empresarial
amb compradors, amb l’objectiu de promocionar i impulsar la internacionalització de
les empreses industrials catalanes, a través de reunions amb els responsables de
compres d’ importants empreses alemanyes interessades a incorporar nous
proveïdors.
Dins del marc d’aquesta trobada s’organitzaran reunions one-to-one entre les
empreses subcontractistes participants i els equips tècnics i de compres d’empreses
alemanyes, sempre en base a les preferències de les dues parts.
Entre les empreses alemanyes interessades a trobar proveïdors a Catalunya, destaca
la Deutsche Bahn AG, https://www.deutschebahn.com/de/konzern, la principal
empresa ferroviària alemanya. Es tracta de la companyia de trens més grans
d'Alemanya i una de les corporacions de transports més grans del món, transportant
més de dos milions de passatgers a l'any.
La Deutsche Bahn està molt interessada a ampliar la seva base de proveïdors a
Catalunya i vol entrevistar-se amb empreses catalanes amb el següent perfil:

-

Empreses constructores, en particular d'enginyeria civil: ponts, obres de
moviments de terra, enginyeria de ciment, barreres acústiques, túnels i
cablejat.

-

Empreses d'equips, en particular per a instal·lacions de línies aèries de contacte
i tecnologia de senyalització.
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Programa de la Trobada empresarial
6 de febrer de 2020– TROBADA EMPRESARIAL
•BENVINGUDA I REGISTRE DELS PARTICIPANTS
•One-to-one meetings
•Dinar
•One-to-one meetings
• Clausura
Les empreses interessades hauran de confirmar la seva participació abans del 13 de
desembre de 2019.
Per ampliar informació, o sol·licitud de participació, poden posar-se en contacte amb
nosaltres:
Cristina Suquet
Oficina d’ACCIÓ a Stuttgart
Tf: +49 711 669 76 11
csuquet@catalonia.com

Beatriz Melgar
Cambra de Comerç de Sabadell
Tf: +34 937451263
bmelgar@cambrasabadell.org
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