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OPORTUNITATS DE
NEGOCI A

COSTA D’IVORI
i CAMERUN
Per què Costa d’Ivori?
El creixement econòmic de Costa d’Ivori en els últims anys es situa al voltant del 10% i
el consum per càpita ha crescut de forma significativa.
Hi ha una classe mitjana amb cert poder adquisitiu que està en desenvolupament.
Aquest fet explica l’existència actualment d’un “boom” en els sectors de la construcció
i de gran consum.
També cal destacar que, com a conseqüència del seu creixement, hi ha una saturació
de mercat relativament baixa en tots els sectors.
L’estabilitat política en el país es creixent i existeix una estabilitat econòmica assegurada
gràcies a la moneda del país (FCFA), ja que te paritat fixa amb l’ Euro.
Per últim, senyalar que Costa d’Ivori es el país referent, el motor i la porta d’entrada a
tota la zona África Occidental, que compta amb 340 Milions d’habitants.
Per què Camerun?
Camerun compta amb una posició privilegiada a nivell estratègic en termes geogràfics.
Ubicat al centre de la costa atlàntica, davant el Golf de Biafra, compta amb una excel·lent
posició per rebre i distribuir mercaderies a la resta de la regió. De la mateixa manera, el
país compta amb un nombre ampli de recursos naturals, des del petroli fins al cobalt, els
diamants, bauxita, urani, ferro, titani i l’or.
Camerun és un país que presenta múltiples oportunitats. La gran mida del sector agrari
dóna peu a oportunitats relacionades amb l’optimització de recursos i la mecanització
del conreu . D’altra banda, les seves característiques com a país fan que tingui una gran
demanda tant de diferents productes i serveis associats amb el sector energètic com de

materials relacionats amb la construcció civil. Entre d’altres, per tant, es destaquen els
següents sectors:










Maquinaria agrícola,
Processament d’aliments i industria alimentària,
Tecnologia i equipaments per la mineria,
Construcció relacionada amb el sector petrolífer,
Equipament i serveis de prospecció,
Construcció civil, materials i equipament de construcció Infraestructures
(telecomunicacions, carreteres i transports)
Productes manufacturats
Equipament industrial
Tecnologies relacionades amb l’energia renovable,
Serveis a empreses (Consultores etc.)
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Benvinguda.
Sr. Mariano Domingo. Director General d’UPM.
Presentació d’Oportunitats de negoci a Costa d’Ivori i
Camerun.
Sr. Dani Vives Santacana. Manager INAFRICA STRATEGY S.L.
Sr. Núria Juan Costa. Gestora de Projectes Internacionals
d’ACCIÓ.
Presentació cas pràctic d’empresa catalana introduïda en
aquests mercats.
Núria Juan Costa.
Accions de promoció en el mercat de Costa d’Ivori i Camerun:
 Missió Comercial a Costa d´Ivori i Camerun. (20 - 24 de
maig)
Col·loqui.
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.
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ASSISTÈNCIA GRATUÏTA
Dia:

Dimarts, 12 de març del 2019

Hora:

De 10:30 a 13:00 h

Lloc:

UPM BARCELONA (Edifici Foment)
Via Laietana, 32,
08003 Barcelona
Més informació: tel. 93 745 78 10
gemma.cano@plametall.cat

