
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benvolguts/des, 
 
Ens plau informar-vos que el Port de Barcelona organitza, juntament amb la Cambra de 
Comerç de Barcelona, una missió empresarial multisectorial a Turquia del 21 al 24 de 
novembre de 2011. 
 
Aquesta missió, que es desenvoluparà a Istanbul, s’emmarca dins la política de promoció 
exterior de la Comunitat Portuària de Barcelona, i és la continuació de les que ja es van dur a 
terme al Marroc, Egipte, Algèria i Tunísia durant aquests darrers anys. 
 
Amb l’objectiu de contribuir a la internacionalització de les empreses catalanes i de la 
Comunitat Portuària de Barcelona, tot impulsant l’establiment de relacions comercials i 
empresarials amb institucions i empreses de Turquia, els integrants de la delegació tindran 
l’oportunitat de mantenir contactes empresarials individualitzats amb institucions i empresaris 
turcs, mitjançant les agendes concertades prèviament, d’acord amb els requeriments 
especificats a la fitxa d’inscripció. 
 
La data límit d’inscripció és el 23 de setembre. Si esteu interessats a participar en aquesta 
missió heu d’enviar-nos el formulari de participació que adjuntem, degudament emplenat, a 
l’adreça de correu electrònic “promoció@portdebarcelona.es” o bé, us el podeu descarregar del 
web “www.portdebarcelona.es”, en l’apartat de missions empresarials.  
 
Esperem que aquesta iniciativa sigui del vostre interès i us encoratgem a formar part d’aquesta 
delegació que, n’ estem segurs, serà molt profitosa. 
 
Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 
 
Rebeu una cordial salutació, 
 

 
 
Manuel J. Galán 
Cap de Promoció de la Comunitat Portuària de Barcelona 
Port de Barcelona 
    
Barcelona, juliol 2011 
 
Annexos: Informació general  

   Calendari provisional 
   Formulari de participació 
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MISSIÓ EMPRESARIAL A TURQUIA 
del 21 al 24 de novembre de 2011 

 
 
INFORMACIÓ GENERAL 
 
DESPESES DE VIATGE 
El preu del viatge és de 1.985€ i inclou els conceptes següents:  
 

- Vols Barcelona - Istanbul - Barcelona 
- Serveis de trasllats de l’aeroport a l’hotel i viceversa 
- Assegurança de viatge 
- Allotjament i esmorzar a l’Hotel Ceylan Intercontinental (5*), en habitació doble d’ús 

individual 
- Agenda de contactes bilaterals individualitzada 
- Dinar ofert pel Port de Barcelona, el 22 de novembre 
- Sopar de cloenda  
- Visat d’entrada 

*Nota: Cal que tingueu el passaport en regla amb una vigència mínima de 6 mesos  
 
Per a qualsevol consulta relativa a vols i hotels, podeu posar-vos directament en contacte amb  
l’agència de viatges:  
   Viajes Iberia, Sr. Juanjo Garriga, tel. 93 344 23 08 o bé a 
l’adreça de correu electrònic: juanjo.garriga@viajesiberia.com  
 
SUBVENCIÓ  
ACC1Ó Cidem|Copca subvenciona part del viatge a les empreses participants. Aquesta borsa 
de viatge es tramitarà a través del Port de Barcelona i serà imprescindible lliurar els originals 
dels bitllets d’avió i les targetes d’embarcament a la tornada. 
 
PROCÉS D’INSCRIPCIÓ 
Les empreses interessades hauran de descarregar-se a “www.portdebarcelona.es”, en l’apartat 
de missions empresarials, el formulari de participació i enviar-lo a 
“promocio@portdebarcelona.es”, abans del 23 de setembre, juntament amb la documentació 
següent: 
 
 
 Formulari de participació, corresponent al perfil empresarial, degudament emplenat en castellà. 

 

PERFIL EMPRESARIAL: 
 

a) Inscripción_ComPort.doc per a les empreses de la Comunitat Portuària  
b) Inscripción_ImpExp.doc per a les empreses importadores/exportadores 
 

  1 taló nominal de 500 € per participant, a nom de l’Autoritat Portuària de Barcelona, 
corresponent  

     a la reserva de plaça i el compromís de participació, que es retornarà en finalitzar el viatge. 
 
  20 catàlegs de l’empresa, si desitgeu que us preparem una agenda de contactes. 
 

A la fitxa de contactes us sol·licitem informació necessària molt detallada sobre la vostra 
empresa, per buscar les contraparts més adequades i acomplir les vostres expectatives de 
participació en la missió. La informació que ens feu arribar serà la base per organitzar-vos 
l’agenda de contactes bilaterals. 

 
Abans del viatge us convocarem a una reunió per tractar diferents aspectes de la missió. 
 
Per a qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte amb Gisela Ribas. 
Autoritat Portuària de Barcelona, Dept. Promoció de la Comunitat Portuària 
Moll de Barcelona s/n, edifici Est, 3a planta, 08039 Barcelona 
Tel. 93 306 88 56, fax 93 306 88 26, “promocio@portdebarcelona.es” 
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Missió Empresarial Barcelona - Istanbul: del 21 al 24 de novembre 2011

DILLUNS 21 DIMARTS 22 DIMECRES 23 DIJOUS 24

 8.30 - 10.00 h. Agenda de contactes
 09.30 h. Inscripció dels participants                       particular

  9.40 h.   Trobada a l'aeroport  10.00 h. Inici dels contactes bilaterals
                    (Terminal 1)  10.00 h. Inauguració de la jornada

              Parlament de les autoritats
 12.55 h. Sortida del vol #TK1854                Presentació del Port de Barcelona
               cap a Istanbul  11.00 h.  Sortida de l'hotel cap 

  Conferència de premsa                a l'aeroport
          

 13.00 h. Dinar  13.00 h. Fi dels contactes bilaterals

 14.00 h. Inici dels contactes bilaterals  14.00 h. Inici dels contactes bilaterals  14.05 h. Sortida del vol#TK1855
              cap a Barcelona

 17.20 h.  Arribada a Istanbul              
                      (hora local)  16.35 h.  Arribada a Barcelona
                                (hora local)

 18.00 h. Fi dels contactes bilaterals  18.00 h. Fi dels contactes bilaterals
 19.30 h.  Reunió de treball i lliurament
               de les agendes de contactes

 20.00 h. Sopar de cloenda
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