NOTA DE PREMSA

Actua i la Cambra organitzen una missió comercial
d’empreses del Regne Unit a Andorra
El dia 7 de març se celebraran trobades B2B entre els negocis dels dos països

Andorra la Vella, 5 de març del 2019. Actua i la Cambra de Comerç, Indústria
i Serveis (CCIS), conjuntament amb el Departament de Comerç
Internacional (Departament for International Trade (DIT)) del Regne Unit
organitzen els dies 6 i 7 de març una missió comercial a Andorra. L’objectiu
d’aquesta iniciativa és dinamitzar el sector del comerç (Retail) i alhora
promoure la inversió estrangera.
12 empreses angleses han mostrat interès en conèixer Andorra com a
destinació comercial i turística sumant-se a aquesta missió. Les dues
institucions promotores informaran sobre les oportunitats i l’alt potencial
del mercat andorrà i facilitaran el contacte de les empreses britàniques amb
els comerciants del país perquè puguin sorgir oportunitats de negoci i noves
relacions comercials.
Destacar que la iniciativa ha rebut el suport directe del sector del comerç
amb la participació activa de diversos comerciants a les reunions B2B. En
aquestes trobades s’establirà un marc de relació obert per compartir
interessos comercials, experiències de compra i oportunitats de futur per
ambdues parts.
Programa de la missió comercial:
El programa ha estat dissenyat per oferir als visitants la possibilitat de fer
networking, tenir reunions amb possibles compradors i escoltar els experts
del mercat per entendre l’experiència del shopping a Andorra.
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El dia 6 de març està prevista una benvinguda institucional per part de la
Cambra i Actua i un mini tour per les principals botigues d’Andorra, de
15h30 a 18h00.
El dia 7 de març, de 9h00 hores a 12h00 hores es faran les reunions B2B a
l'Hotel Golden Tulip d'Escaldes-Engordany, seguit d'un dinar de treball.
Les empreses britàniques que es desplaçaran a Andorra són les següents:
SMEDLEY – Clothing www.johnsmedley.com
BLACK SHEEP COFFEE – Food & organic coffee chain www.leavetheherdbehind.com
CASUAL DINING ROOM – Restaurant chain www.casualdininggroup.com
NKD LIFE – Water purification www.nkdlife.com
TERRE VERDI – Organic cosmetics www.terreverdi.com
UP CIRCLE BEAUTY – Cosmetics-coffee scrubs www.upcirclebeauty.com
K9 ORGANICS – Dog cosmètics www.k9organics.co.uk
PURE COLLECTION – Cosmetics www.thepurecollection.com
NELSONWERE – Luxury bags www.nelsonwere.com
NOURISH LONDON – Cosmetics www.nourishorganic.com
KIRK & kIRK – glasses & sunglasses www.kirkandkirk.com
Ô SABLE– Cosmetics www.osable.com

La premsa que estigui interessada en acompanyar-nos al mini tour per Andorra pot
posar-se en contacte amb la Cambra (+376 809294 / ccis@andorra.ad) o Actua (+376
812020 / info@actua.ad).
Per a més informació:
CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS D’ANDORRA
Tel. 00376-809292 / 00376-809291
www.ccis.ad/premsa/

