PIRINEUS GOURMET – fem xarxa, fem negoci
Data :22 de març de 2017
Lloc: Palau de Congressos de Lleida, La Llotja

Inscripcions:

Sector: Gourmet

Les empresesinteressades en participar a
l’esdeveniment
s’hauran
d’inscriure
mitjançant
la
web
http://www.ccipirineusmed.com/
i
completar el formulari abans del proper 28
de febrer de 2017. Alhora hauran d’enviar
una presentació corporativa de l’empresa
als
organitzadors
a
lleida@ccipirineusmed.com.

CCI PirineusMed és una projecte creat per
les Cambres de Comerç de Lleida, Andorra,
Girona i Perpinyà,en el marc del programa
europeu Interreg V-Poctefa, cofinançat pel
FEDER que va adreçat especialment a les
pimes, als autònoms i a les microempreses.

Esdeveniment:
CCI PirineusMed obre les portes a la
cooperació transfronterera mitjançant
activitats de networking. La Cambra de
Comerç de Lleida organitza
Pirineus
Gourmet, un acte adreçat al sector
gourmet, amb jornades tècniques, un
showroom professional, una taula de
debat, degustacions de productes i la
conferència del Sr. Joan Roca (chef del
Celler de Can Roca).

El 16 de febrer s’iniciarà la difusió entre els
principals distribuïdors/intermediaris del
mercat objectiu i es farà una selecció dels
compradors que seran convidats.
Una vegada seleccionats, s’enviarà a les
empreses participants el llistat dels
assistents a l’acte.
Les inscripcions es tancaran el proper 28 de
febrer, amb un nombre màxim de 50
productors.

Important:
Objectiu:
L’objectiu de l’acte és facilitar la creació de
noves relacions empresarials i impulsar la
cooperació i els fluxos comercials dels
agents del sector gourmet a banda i banda
dels Pirineus.

La
zona
denominada
“showroom
professional” és una zona d’exposició dels
diferents productors on es propiciaran els
contactes comercials entre empreses amb
potencials de col·laboració tenint en
compte les necessitats de cada empresa.

Perfil dels participants:

Cada productor disposarà d’una taula de
2x0,80 m per tal que pugui exposar els seus
productes gourmet.

Són gourmet aquells productes que tinguin
una qualitat superior als seus homòlegs en
el mercat de massa, un preu elevati que
fan servir un canal de distribució
especialitzat.

És imprescindible que se’ns informi dels
punts de llum necessaris per a cada
participant. La resta de material per a
l’exposició dels productes correa càrrec del
participant.

Principalment està
següentsperfils:

En finalitzar la jornada els assistents a la
conferència de la tarda podran degustar
gratuïtament els productes de les
empreses participants. Al formulari
d’inscripció cal assenyalar si es vol aportar
producte per a la degustació.

pensat

per

als

Productors i distribuïdors de productes
alimentaris gourmet, gran distribució
(supermercats
locals),
botigues
especialitzades i canal Horeca de Lleida,
Girona, Andorra i Perpinyà.

