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MISSIÓ EMPRESARIAL A LA XINA I HONG KONG
en el marc de la Health Industry Summit de Shanghai i
la Hong Hong International Medical and Healthcare Fair

Del 11 al 18 de maig de 2019
La Xina s’ha proposat el repte de construir una societat moderadament pròspera durant
els propers anys. Per assolir aquest objectiu, el país haurà de créixer econòmicament,
realitzar reformes estructurals, i crear nous motors de desenvolupament, uns dels quals
són la indústria biotecnològica/farmacèutica i l’equipament mèdic.
L’any 2017 el govern xinés va modificar la Drug Administration Law amb l’objectiu de
d’estimular el desenvolupament de nous medicaments i agilitzar el procés d’importació
(homologació de productes i taxa aranzelària) de medicaments i equipament mèdic.
El país asiàtic necessitarà el suport d’empreses estrangeres per avançar
tecnològicament, incrementar el seu know-how i donar formació al capital humà amb la
finalitat d’assolir els objectius d’innovació i progrés científic.
El sector biotecnològic xinès va rebre més de 2.000 milions de dòlars en ajudes de l’Estat
durant el període 2011- 2015 i continuarà donant suport al desenvolupament
d’empreses del sector mitjançant ajudes públiques i mesures que facilitin la creació d’un
clima d’inversió més favorable a l’entrada de coneixement i capital estranger.
En quant a l’equipament mèdic, la Xina és un dels mercats més prometedors del món,
se situa en quart lloc darrera de EEUU, Japó i Alemanya. S’estima que el sector creixerà
fins l’any 2020 a una taxa mitjana anual al voltant del 15%, mentre que en la resta dels
principals països productors no s’espera que superin el 5%. Així, diverses fonts, estimen
que en 5 anys la Xina assoleixi la segona posició mundial.
En un context en què la població mundial està envellint, l’economia silver -entesa com
tota aquella activitat empresarial dirigida a la gent gran- presenta oportunitats
d’internacionalització al mercat xinès i de Hong Kong en àmbits com l’e-health, els
dispositius mèdics o la nutrició.

Convocatòria
Versió 2, 13 de març de 2017
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Objectiu de la missió
Des d’ACCIO us proposem participar en la missió empresarial a la Xina amb el següents
objectius:
−

−

−

entendre millor el mercat de la salut i de les tecnologies mèdiques a la Xina i Hong
Kong
contactar amb potencials socis específics per a cada empresa participant: clients,
distribuïdores, proveïdores, socis tecnològics, etc.
Identificació d’oportunitats de negoci

La fira tindrà lloc en el marc de dos dels esdeveniments més importants del sector en el
sector de la salut i ciències de la vida a Xina i Hong Kong:
La Health Industry Summit de Shanghai és una de las feries mes importants a nivell
mundial que inclou tres dels principals esdeveniments del sector:
 CMEF (China Medical Equipment Fair International medical Equipment),
 Pharm China, i
 NHNE (Natural Health and Nutrition)

http://www.thishealthsummit.com/en/
La Hong Kong International Medical and Healthcare Fair. L’edició de 2018 va comprar
amb 280 expositors i gairebé 11.500 compradors de més de 70 països i regions diferents.
La fira és la plataforma ideal per connectar amb l’ecosistema de la salut a Hong Kong,
especialment pels sector de les tecnologies mèdiques si SIlver Economy.
https://event.hktdc.com/fair/hkmedicalfair-en/s/2578-General_Information/HKTDCHong-Kong-International-Medical-Devices-and-Supplies-Fair/Fair-at-a-Glance.html
A qui va dirigit
El programa empresarial de la missió està adreçat a empreses i entitats amb projectes
i/o interessos a la Xina, dins dels següents àmbits d’actuació:
Farma/Biotecnologia:
−

−

Empreses biotech i laboratoris farmacèutics amb patents pròpies o tecnologies
innovadores que puguin ser interessant pel mercat xinès.
Centres tecnològics especialitzats en salut i ciències de la vida

Tecnologies mèdiques:
−
Empreses amb tecnologies mèdiques innovadores
−
Centres tecnològics especialitzats en salut i ciències de la vida
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Silver Economy:
Empreses amb tecnologies i dispositius mèdics dirigides a aquest sector de
població (audiòfons, oftalmologia, odontologia, etc.).
TIC aplicat a la salut (e-health, apps, telemedicina, etc.)
Alimentació funcional saludable.
Altres

−

−
−
−

Programa provisional previst
S’organitzaren dos itineraris per subsectors:
1. Farma/Biotecnologia
2. Tecnologies mèdiques/ Silver Economy
Dia 11 de maig– Vol Barcelona – Shanghai (arribada dia 12 de maig)
Totes les empreses viatjaran a Shanghai on estaran els dies 13, 14 i 15 de maig.
o Dia 13 - visita agrupada, B2B amb empreses xineses
o Dia 14 - visita a la Health Industry Summit
o Dia 15 – agenda individual (matí)
El dia 15 a la tarda, les empreses viatjaran a Hong Kong (tecnologies mèdiques/Silver
Economy) o Pequin (Farma/Biotecnologia) en funció del sector. L’agenda de treball a
aquestes ciutats tindrà lloc els dies 16 i 17 de maig.
Hong Kong
o Dia 16 - visita a la Hong Kong International Medical and Healthcare Fair i visita a
entitat rellevant o empresa puntera de Hong Kong
o Dia 17 - agenda individualitzada per a cada empresa (2-3 reunions)
Pequin
o 1 dia d’agenda grupal de visites a centres tecnològics, empreses de referència,
etc.
o 1 dia d’agenda individualitzada (2 reunions)
Dia 17 tarda– Vol de Hong Kong o Pequin a Barcelona
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CONDICIONS ECONÒMIQUES
El cost de participació a la missió per part de l’empresa és de 2.500 EUR + IVA, inclosa
quota d’inscripció de 400 EUR + IVA
Nota: aquest és un pressupost aproximat que inclou les despeses indicades a l’apartat
següent. El pressupost pot varia en funció del número d’empreses participants i del
moment de reserva de vols i hotels.
Què inclou
La participació als esdeveniments de l’Agenda Empresarial com:
Vol Barcelona – Shanghai – Pequin/Hong Kong - Barcelona
Transfers aeroport
5 nits d’hotel
Trasllat interns durant l’agenda agrupada
Agenda comuna: visites en grup a centres d’investigació, entitats públiques de
referencia, empreses referents del sector,
 Agenda individualitzada per a cada empresa en funció dels seus objectius al mercat.
 Material informatiu
 Coordinació de l'equip d'ACCIÓ a Barcelona i a Xina i Hong Kong






Les empreses participants podran gaudir d’un ajut de 1.190 EUR (import borsa viatge)
per les empreses que visitin la Xina continental i 132 EUR addicionals si també visiten
Hong Kong 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. Aquest ajut està subjecte a l’aprovació de
pressupost.
No inclou
 Despeses de trasllats interns per a les reunions de l’agenda individual (taxi, etc.)
 Manutenció
 Intèrprets- a la Xina continental (Shanghai i Pequin) serà necessari contractar el
servei d’intèrprets per les reunions de l’agenda individual. Les Oficines Exteriors
coordinaran la contractació del servei però el cost serà a càrrec de cada empresa
(preu aproximat. 150 EUR)
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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 8 de febrer
a:
Leyre Alfonso
lalfonso@gencat.cat
Tel. 93 484 96 17
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