TROBADA AMB LA
DELEGACIÓ
COMERCIAL DE L’IRAN

Barcelona, 28 de gener de 2015

Una Delegació Comercial de l’Iran, país amb
quasi 80 milions d’habitants, es va presentar el
passat 28 de gener, en una trobada organitzada per
PIMEC, en col·laboració amb la Cambra de Comerç
de Teheran. Iran es presenta com un mercat
d’interessants oportunitats industrials per a la
petita, mitjana i gran empresa. Oportunitats que es
troben en un ampli ventall de sectors, des del sector
alimentari i de telecomunicacions, fins petroli,
mineria, aigua, energia, transport, enginyeria i
investigació, medi ambient i nanotecnologia.
El Sr. Yahya Ale-Eshagh, president de la
Cambra de Comerç, Indústria, Mines i Agricultura
de Teherán, ha exposat les productives relacions de
negoci i culturals que el país manté amb 15 països
amb disponibilitat de recursos i interessats en
invertir i investigar en països estrangers. Entre els
seus principals objectius està el d’ampliar aquestes
relacions comercials, facilitar els negocis i
desenvolupar els ports com a vies de connexió amb
l’exterior.
Considerant que actualment la industria
només produeix el 30% de la seva capacitat, Iran es
presenta com un oportunitat interessant per les
empreses catalanes, que poden aportar enginyers
qualificats i un alt nivell en tecnologia.

Trobada institucional entre empreses de la República Islàmica d’Iran
i empreses catalanes, organitzada per Pimec en col·laboració amb
la Cambra de Comerç de Teheran.

La industria catalana pot treballar amb la
iraniana per produir i donar servei tant a nivell intern
com als països circumdants.

APUNTS D’INTERÈS
COLGEOCAT, en coordinació amb PIMEC, ha obert
aquesta convocatòria als col·legiats per tal que puguin
aprofitar aquesta oportunitat d’establir relacions
comercials amb un mercat en ràpid creixement.

Fins el 50% de la producció a Iran es concentra
en la petita i mitjana empresa.
Quasi el 90% de les fàbriques localitzades a Iran
son petites i mitjanes.
Actualment la industria només produeix el 30%
del que podria produir.
L’experiència de negoci i empresarial entre Iran
i Catalunya és positiva.
Actualment hi ha 1.100 empreses espanyoles
que mantenen relacions de negoci amb Iran.
Iran és
d’hidrocarburs.
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