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International Business Forum in Africa International Business Forum in Africa és un esdeveni-

ment de negocis que reuneix empresaris de Catalunya i de la República de Guinea amb empre-

saris d'altres mercats africans. L'objectiu és generar una plataforma de trobada on poder com-

partir interessos i inquietuds, i, al mateix temps, generar fluxos de negoci que siguin beneficio-

sos per a totes les parts. 

 

Sectors participants: 

 

✔ Alimentació i begudes 

✔ Desenvolupament agrari: maquinària agrícola, tecnologia de reg, productes fitosanitaris, 

enginyeries 

✔ Energies renovables 

 

 

 

 
 



  
 

 

Gran Via de les Corts Catalanes, 620, pral. 
08007 Barcelona, Catalonia, Spain 
Tel. +34 93 552 48 20 
www.businessforum.cat/inafrica 
international@businessforum.cat 

 
 

PROGRAMA 
 
Dimarts 8 de maig 

 Arribada dels participants a Conakry. Hotel Noom 

Dimecres 9 de maig 

08: 30h - 09: 30h Benvinguda i acollida dels convidats 

9:30h Actes inaugurals d'International Business Forum in Africa 

11:00h Pausa Cafè 

11:30h Panells temàtics 

' La distribució comercial dels productes agroalimentaris 

' Desenvolupament agrícola 

' Seguretat alimentària 

' Dones i joves, protagonistes del desenvolupament agrari 

13:00h Pausa dinar 

14:30h Trobades B2B per sectors 

16:00h Pausa cafè 

19:00h Fi de la jornada 

20:00h Còctel networking 

Dijous 10 de maig 

09:00h - 20:00h Trobades B2B per sectors 

 

ORGANITZACIÓ DE LES TROBADES B2B 

Les empreses catalanes participants disposaran d'una agenda de trobades  amb els importadors 

i distribuïdors segons família de producte. 

Els B2B meetings se celebraran en els espais de reunió habilitats, i tindran una durada aproxi-

mada de 30 minuts. 

Els idiomes en què es desenvoluparan els B2B meetings seran anglès i francès principalment. 

L'organització no es farà càrrec de la contractació de serveis de traducció/interpretació, que 

aniran a càrrec de l'empresa participant, en cas necessari. 
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Cada empresa participant disposarà de: 
 
' Espai per a reunions 
' Agenda de reunions 
' Informació comercial dels països convidats 
' Suport dels membres de l'organització 

 

COST DE PARTICIPACIÓ 
 

El cost de participació per empresa és de 1.800€ + IVA. 
 
Aquest import inclou accés al recinte, agenda de reunions i allotjament de 3 nits per a una 
persona. Cada segon inscrit per empresa tindrà un cost addicional de 900 € + IVA. Aquests 
imports no inclouen vols, desplaçaments ni gestió de visats.  
 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 
 
Podran participar empreses radicades a Catalunya, o bé que disposin de planta productora a 
Catalunya dels sectors: 
 
' Alimentació i begudes 
' Desenvolupament agroalimentari 
' Energies renovables 

 
Un cop realitzada la inscripció, l'empresa rebrà un formulari que haurà d'omplir amb tota la 
informació requerida sobre el seu perfil d'empresa i productes. 
 
Abans de la celebració del International Business Forum in Africa, Prodeca convocarà una 
reunió de treball amb les empreses inscrites per a facilitar informació sobre l'organització de 
l'esdeveniment així com les agendes que s'hagin confeccionat. 
 

 

Per a inscripcions:  VEURE AQUÍ 
 

 
Més informació: www.businessforum.cat/inafrica 
 
Susanna Barquín sbarquin@gencat.cat 
Cristina Ciurana cciurana@gencat.cat 
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