CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
1.

L’objectiu de l’acció és promoure la internacionalització de l’empresa participant. Queden,
doncs, excloses les empreses que no persegueixin aquest objectiu.

1.

Per tal de poder preparar adequadament els contactes, l’empresa es compromet a aportar
tota la informació que se li sol·liciti dins la data fixada pels organitzadors a:
Iolanda Pujol
Cambra de Comerç de Terrassa, Departament Internacional
C/ Blasco de Garay, 29-49, Tel.: 937339833
Adreça electrònica: ipujol@cambraterrassa.org

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:
- Per transferència bancària on figuri com a concepte “Missió Comercial a Malàisia i
Singapur 2018” al compte número:
IBAN: ES17 0081 5098 65 0001052607
SWIFT: BSABESBB

4.

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 dels sectors que tinguin sortida en el mercat objectiu i les
que sol·licitin agenda d’entrevistes a tots els països de la Missió.
Es comunicarà a les empreses seleccionades. A les empreses no seleccionades se’ls
retornarà la quota de participació i rebran una comunicació amb les raons de l’exclusió.

5.

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

6.

Donat el cas que fos necessari la contractació d’un intèrpret, el cost addicional dels seus
serveis aniran a càrrec de l’empresa.

7.

Tota alteració en el viatge com dates, vols, itineraris, haurà de ser prèviament autoritzada
pel director de la Missió.

8.

En cas de cancel·lació de l’empresa:
- La quota de participació no es retornarà.
- 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.

