Barcelona, 31 de març, 2016
Trobada amb experts

Hong Kong

Coneixement i networking
pels professionals dedicats al públic infantil

Coneix la porta d’Àsia

La qualitat i quantitat de compradors presents a Hong Kong fa que sigui una ciutat de referència
pels qui vulguin accedir al mercat xinés. També es tracta d’un indret privilegiat per a vendre
productes fabricats a la resta de Xina (Mainland) a tot el món.
En aquesta trobada us donarem a conèixer alguns trets claus de l’economia xinesa, com ara
l’impacte de les polítiques de natalitat, les perspectives de creixement, i els sectors i les
oportunitats claus, tant per a proveïdors com per a compradors. Tot centrat en el mercat de
productes infantils.
L’equip d’ACCIÓ hi és present i ens oferirà una explicació complerta i entenedora que us
convidem a ampliar amb les vostres experiències per tal de cercar noves oportunitats de
negoci.

>

Aquesta trobada voldrà copsar l’interès dels socis de KID’S CLUSTER en realitzar una acció
al mercat de Hong Kong, ja sigui participant en un viatge de prospecció, com l’assistència a
la fira HKTDC Baby Products / Toys and Games Fair i International Stationary Fair.

Voleu explorar
el mercat xinés?
En aquesta trobada podreu:
 Conèixer els trets fonamentals de
l’economia i les oportunitats de negoci.
 Plantejar dubtes que afecten el vostre
cas concret.
 Conèixer els reptes d’altres socis en
aquest mercat.
amb el suport de:

Programa
09:30h - Presentació: Xina i el cas de Hong
Kong. Oportunitats de negoci pel sector
dels productes infantils.
Madrona Marcet, Directora Oficina d’ACCIÓ
a Hong Kong.
10:30h – Les principals fires i espais de
negoci.
Virginia Seoane representant a España del
Hong Kong Trade Development Council –
HKTDC
11:00h - Reptes, casos i preguntes dels
assistents i debat.
11:30h - Final de la sessió.

Inscripció


On i quan
ACCIÓ
Passeig de Gràcia, 129. 08008 Barcelona

Dijous, 31/03/2016
de 09:30h a 11:30h



http://accio.gencat.cat/cat/agendaactivitats/formulari/index.jsp?idAgenda
=tcm176-226268
Preu: sense càrrec

Adreçat a


Directors generals i comercials
d’empreses fabricants i distribuïdores
de jocs i joguines, materials d’escriptura
i belles arts, articles de puericultura i
marxandatge en general.

