24/1/2019
Ref: INT19007
Dept: Internacional
CIRCULAR INFORMATIVA

JORNADA
OPORTUNITATS DE
NEGOCI A

MÈXIC
Per què Mèxic?
Mèxic és altament dependent del comerç exterior, que va representar el 78% del
seu PIB el 2016. El país ha signat una dotzena d'acords de lliure comerç amb
prop de quaranta països diferents del món. El país ha estat membre del TLCAN
(el tractat de lliure comerç entre Estats Units, Mèxic i Canadà) des de 1994, però
el conveni s'està renegociant actualment per iniciativa del president nord-americà
Donald Trump. El país va signar un tractat de lliure comerç amb la Unió Europea
l'any 2000, un tractat comercial amb Japó a l'abril de 2005 i és un dels membres
fundadors de l'Aliança del Pacífic, creada el 2012 amb Colòmbia, Xile i Perú.
Actualment, Mèxic negocia una extensió del seu tractat de lliure comerç amb la
Unió Europea.
Mèxic destaca especialment per les oportunitats de negoci en els sectors de
l’energia i recursos, les infraestructures, la maquinària i béns d’equip, el
packaging, la química i els plàstics i la salut i els equipaments mèdics.
Les exportacions catalanes a Mèxic augmenten per quart any consecutiu i
assoleixen la xifra rècord de 1.338 milions d’euros, amb un creixement del 4,1%
respecte a l’any anterior. Catalunya exporta principalment a Mèxic vehicles
(19,0%), maquinària (13,4%) i peces de vestir (9,1%).

Voleu obrir nous mercats internacionals?
Ara és el moment.
No deixeu escapar aquesta oportunitat
comercial!
10:00h

Benvinguda.
Sr. Josep M. Campanera. Director Promoció Plametall

10:10h

Presentació d’ Oportunitats de negoci a Mèxic.
Sr. Carlos Fernández. Delegat de Plametall a Mèxic

11:30h

Presentació dels programes:


"El Seu Delegat a Mèxic"



Missió Comercial a Mèxic i Costa Rica,(1-5 abril 19)

11:40h

Col·loqui entre els assistents.

12:00h

Cloenda de l’acte.

Les places són limitades a la capacitat de la sala i s’assignaran per ordre d'inscripció. L’Entitat Organitzadora es reserva
el dret d’anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.

http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1479
INSCRIPCIÓ JORNADA

Dia:

Dijous, 7 de febrer del 2019

Hora:

De 10:00 a 12:00 h

Lloc:

CECOT
C. Sant Pau, 6
08221 -Terrassa
gemma.cano@plametall.cat

