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Missió comercial a Xile 

Des d’Indescat estem organitzant una Missió Comercial a Xile per a la setmana del 13 al 18 de 

desembre. L’actuació va especialment dirigida al segment d’Instal·lacions Esportives i Fitness, 

tot i que s’analitzaran peticions d’altres segments com esdeveniments o tecnologia per 

confeccionar agendes a mida.  

Organització 

La missió seguirà la metodologia que tan bon resultats ens va donar en el projecte europeu 

EU4SportsClusters.  

 Comptarem amb un expert local per organitzar la missió, Guillermo Vélez de 

l’empresa Mercado Fitness, i un responsable de viatge per part d’Indescat. 

 Hi haurà un grup de treball previ amb videoconferència amb Xile on podreu consultar 

dubtes a l’expert , i un grup de treball posterior per compartir experiències i 

conclusions 

 Es confeccionarà una agenda comuna amb visites més institucionals i rellevants 

 La part més important de les agendes inclourà entrevistes individuals amb clients 

potencials, socis locals o distribuïdors, empreses públiques, etc. 

 S’elaborarà un informe realitzat per Mercado Fitness, on s’inclourà informació clau 

sobre l’estat actual i perspectives de la indústria a Xile, principals actors, actualitat, 

dificultats, tendències, indicadors, etc. 

 Una conferència introductòria per part de l’expert per explicar les agendes i el sector 

Cost del Viatge 

Pel que fa als costos previstos de la missió, tenim molt bones notícies, doncs ens ha estat 

concedit un ajut d’ACCIÓ que té una bonificació directa per a les empreses de 950€ en concepte 

de bossa de viatge (vols i hotel). Aquest ajut està limitat a 5 empreses. Per tant, us encoratgem 

a contactar-nos al més aviat possible per a participar-hi i aprofitar aquesta bossa. 

 Bitllet d’avió: 945€ (Preus a data 17-10-14 subjectes a modificació per part de les 
companyies aèries en funció de la data de realització de la reserva). 

 13/12/2014 18:20 BCN– 04:00 EZE (Buenos Aires) 
 14/12/2014 06:45 EZE – 09:00 SCL (Santiago de Xile) 
 18/12/2014 18:20 SCL – 20:15 EZE 
 19/12/2014 22:55 EZE – 15:35 BCN 
 (Aquest itinerari podrà ser modificat) 

 Hotel 4****: 500€ (preus orientatius) 
 Agenda + estudi: 850€  

 

Total:  1700€ (import total amb el descompte de la bossa de viatge de 950€ aplicat) 

https://www.linkedin.com/in/guillermovelez
http://www.mercadofitness.com/
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*Despeses addicionals a càrrec de l’empresa participant: desplaçaments interns al país de destí, àpats o 
qualsevol altra despesa no enumerada en el pressupost anterior. Per a l’obtenció de l’ajut en forma de 
bossa de viatge, les empreses hauran de presentar la documentació que justifiqui la seva realització, com 
les targetes d’embarcament i les factures de l’hotel on consti el nom de la persona participant 

Itinerari 

 1r i 2n dia: xerrada i presentació del mercat Xilè a càrrec de Guillermo Vélez, visita 
d’instal·lacions esportives, i visites grupals a entitats rellevants en l’esport com l'Instituto 
Nacional de Deportes, la Fundación Minera Escondida, el col·legi d’arquitectes de Xile, o 
l’associació de fitness de Xile 

 2n, 3r i 4rt:  agenda de visites amb 3/4 visites per dia 
 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

1. L’objectiu de l’acció és promoure la internacionalització de l’empresa participant.  
 

2. La sol·licitud de participació només es considerarà ferma amb la recepció del formulari 
d’inscripció degudament emplenat i el justificant del pagament corresponent a la quota de 
participació (+IVA). 

 

3. Forma de pagament: les empreses hauran d’avançar un 40% de l’import corresponent a 
l’agenda i l’estudi en el moment de formalitzar la seva participació. L’import restant 
s’abonarà 10 dies abans de la missió. 
 

4. Donat que ACCIÓ farà el pagament de l’ajut corresponent a la bossa de viatge directament 
a les empreses, serà la pròpia empresa qui faci la reserva de l’avió i de l’estada a hotel. Per 
tal de facilitar els desplaçaments durant el viatge, INDESCAT proposarà l’estada a un hotel 
concret. 
 

5. El criteri de selecció de les empreses participants serà el següent: 

- La idoneïtat del producte al mercat objectiu 

- La data d’arribada de la inscripció (full d’inscripció i comprovant del pagament) 

- Tindran prioritat les empreses d’Indescat 
 

6. L’empresa es compromet a mantenir les entrevistes de treball que s’hagin programat 
d’acord amb la informació i les instruccions subministrades. 
 

7. En cas de cancel·lació de l’empresa: 

- La penalització del cost de l’agenda de contactes serà del 100 % en cas de que el nostre 
col·laborador a destí hagi començat les tasques de preparació de l’agenda. 

- De les despeses ocasionades amb l’agència de viatges, l’empresa en serà directament 
responsable. 


