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Missió empresarial 
Dubai - Andorra
Gener 2022

Organitzen Col·laboren i participen

Coincidint i aprofitant la participació d’Andorra a l’Exposició Universal 2020 que té lloc a Dubai, 
Andorra Business i la Cambra de Comerç, Industria i Serveis d’Andorra (CCIS), amb la col·laboració 
i participació de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) 
organitzem una missió empresarial a aquesta ciutat del 25 al 29 de gener del 2022.

Les dates coincideixen amb la celebració a l’Expo del dia nacional d’Andorra que tindrà lloc el 
28 de gener quan hi haurà representació institucional del Principat i actes d’Andorra en aquest 
esdeveniment.

Aquesta missió està enfocada a donar el màxim d’eines als participants per assolir un triple objectiu:

• Que pugueu analitzar “in situ” les oportunitats d’inversió i comercials que us poden oferir 
els Emirats Àrabs Units.

• Rebre experiències i donar-vos suport a la internacionalització de les vostres empreses.

• Participar a la projecció del nostre país i el nostre entorn econòmic i social durant l’Expo 
de Dubai.

Durant la missió, us oferim l’organització d’una agenda individualitzada de contactes empresarials 
per a cada empresa participant que ho desitgi.

La missió és multi sectorial i s’estudiarà per a cada empresa quines són les oportunitats de negoci 
que millor s’adapten a la vostra activitat.

Si esteu interessats en participar en aquesta missió empresarial, us agrairíem que ompliu el 
qüestionari adjunt per poder valorar el vostre programa individual abans del 7 d’octubre. Les places 
són limitades a 15 empreses.

Qualsevol dubte o comentari podeu contactar-nos directament a:

Andorra Business: anna.estel@andorrabusiness.com

Cambra de Comerç, Industria i Serveis d’Andorra: stella@ccis.ad
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FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
Per participar a la Missió empresarial Dubai - Andorra cal que completeu aquest formulari abans del 
dijous 7 d’octubre i l’envieu als correus electrònics stella@ccis.ad i anna.estel@andorrabusiness.com.

1. Dades de l’empresa

Nom de l’empresa

NRT

Adreça postal

Data de constitució de l’empresa

Adreça postal de facturació (si és diferent)

Telèfon Adreça electrònica

Web

Sector d’activitat

Breu descripció de l’activitat
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Cognoms

Telèfon mòbil durant l’estada

Missió empresarial Dubai - Andorra

2. Representant/s de l’empresa participant/s en la missió

Nom

Càrrec

No. Passaport / DNI

Cognoms

Telèfon mòbil durant l’estada

Nom

Càrrec

No. Passaport / DNI

3. Objectius comercials

Us cal agenda individualitzada? Si No

En cas que sí, respondre les següents preguntes:

Especificar quin tipus de contacte busqueu (clients finals, distribuïdors, socis comercials o 
proveïdors) i amb el màxim de detall possible el perfil, sector, productes que poden portar, etc...

Heu tingut algun contacte previ en aquest destí? Si No

Especificar quins idiomes parleu

Feu-nos, en 4-5 línies, una presentació de la vostra empresa i producte que oferiu

Disposa d’un catàleg de presentació de la vostra empresa? Si No

En cas afirmatiu, necessitem que ens l’adjunteu digitalment en l’email amb el que enviareu aquest 
formulari, ja sigui en un arxiu adjunt o en un enllaç virtual (link).
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4. Qüestions per l’organització del viatge

A continuació, us detallem els preus aproximats:

• Preu aproximat per agenda: 1.500 euros

• Preu aproximat viatge (vol + hotel amb habitació individual): 2.000 euros

• Preu aproximat viatge (vol + hotel amb habitació doble d’ús individual): 2.300 euros

Voleu que us organitzem el trasllat Andorra / aeroport Barcelona?                            Si No

Voleu que us organitzem el trasllat aeroport Barcelona / Andorra?                                                Si No

En el cas que viatgeu dues o més persones, en quin règim d’habitació us allotjareu?                                       

Ús Individual (Individual o Doble) Compartida
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