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ORGANITZADOR: 

 
MISSIÓ VIRTUAL DEL SECTOR AUTOMOCIÓ A MÈXIC  -  
PARTICIPA AL “FORO AUTOMOTRIZ DE GUANAJUATO” 

 

Del 17 al 25 de setembre de 2020 
 

 

90 de les 100 principals empreses de components pel sector automoció (autopartes) a 

nivell mundial tenen presència productiva a Mèxic. Això converteix aquest mercat en el 

cinquè productor mundial, convertint la indústria de l’automoció en una de les més 

importants per l’economia mexicana.   
 
 

Les empreses catalanes, cada cop més presents en 

aquest mercat, tenen  

un punt de trobada molt interessant al  

Foro de Proveeduría Automotriz 

on participen més de 250 empreses compradores -

OEM, TIER1 i TIER2 – en reunions 1to1 amb 

potencials proveïdors, de Mèxic i d’arreu del món. 

 

 

Seguint el camí iniciat des de fa uns anys per ACCIÓ Mèxic en aquest sector, i dins del 

marc del Mexicauto, us animem a participar en aquest esdeveniment que aquest any, 

degut a la situació generada ple COVID, serà virtual.  L’objectiu de l’activitat que 

proposem és apropar-nos als responsables de compres dels OEM’s, TIER1 i TIER2 

presents a l’esdeveniment.  ACCIÓ Mèxic, en col·laboració amb els organitzadors, 

treballarà les agendes de les empreses catalanes participants per optimitzar les 

reunions B2B d’acord als seus interessos. A més, tindrem un espai virtual específic per 

les empreses catalanes participants, que donarà més visibilitat i ens permetrà activar 

altres networkings.  

 

 

A qui va dirigit  

 

Aquesta actuació va dirigida a empreses catalanes del sector de l’automoció, 

proveïdores de les OEM’s, TIER1 i TIER2, que estiguin interessades en treballar (per 

primer cop o per consolidar-se) el mercat mexicà.   
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ORGANITZADOR: 

CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 

El cost de participació a la missió per part de l’empresa és de 300€. 
 

 

Què inclou 

 

✓ Registre d’entrada al Foro de Proveeduría Automotriz.  

✓ Agenda personalitzada de reunions virtuals dins del marc del Foro de 

Proveeduría Automotriz.  

✓ Participació a l´espai virtual per les empreses catalanes (“pavelló virtual de 

Catalunya”).  

✓ Assessorament sobre Doing Business a Mèxic (tenint present les particularitats 

de les reunions virtuals).   

 

 
Termini d’inscripció 

 
En cas d'estar-hi interessats, cal comunicar-ho enviant un e-mail abans del 30 de juliol 
de 2020 a:    Glòria Muñoz -  gmunoz@gencat.cat    
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