BEM-VINDO À ÁFRICA DO SUL
MISSÃO EMPRESARIAL MULTISSECTORIAL | 11 A 15 DE MAIO
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10 MOTIVOS PARA PARTICIPAR NAS
MISSÕES EMPRESARIAIS DA CCIP
1.

Pré-validar gratuitamente a
viabilidade de entrada no
mercado.

2.

3.

Conhecer o ambiente de
negócios do país.

Concretizar reuniões individuais
de negócios a partir dos
interesses e objetivos definidos
por si.

4.

5.

Dispor do acompanhamento de
um membro da CCIP e de um
parceiro local durante a missão.

Desenvolver contactos com
entidades governamentais locais
para apoio ao investimento.

6.

Conhecer os principais
operadores do mercado no seu
sector de actividade e a principal
concorrência.

7.

Estabelecer contactos com o
meio empresarial local.

8.

Contactar com parceiros locais
de referência.

9.

10.

Usufruir de garantia de sucesso
(exclusiva para os Associados).

Receber apoio no período pósmissão, para que o follow up dos
contactos se concretize o mais
rapidamente possível.

A CCIP LEVA-O A FAZER NEGÓCIOS À
ECONOMIA MAIS DESENVOLVIDA DE ÁFRICA

POPULAÇÃO
58,8 MILHÕES

LÍNGUA
INGLÊS

CRESCIMENTO PIB
ESTIMATIVA 1%

MOEDA
RAND

BALANÇA COMERCIAL
36º CLIENTE | 43º
FORNECEDOR

As projecções o período
2020-2023 são positivas,
com o PIB a crescer a uma
média anual de 3%,
impulsionado pelo
aumento do investimento
e pela consolidação
orçamental.

QUEM DEVE INTEGRAR ESTA MISSÃO?

QUAIS OS OBJECTIVOS?
PROGRAMA PROVISÓRIO

✓
✓

✓

✓

✓
✓

COMO FAZER A INSCRIÇÃO?

NOTAS

1.

Fazer a préinscrição através
do formulário
até dia 6 de
Abril.

2.

Envio da
apresentação da
empresa em
inglês.

5.

Pagamento do
valor da inscrição

3.

Análise da
viabilidade de
negócios

6.

Construção da
agenda

4.

Contacto da
CCIP para
validação de
interesse

7.

Viagem +
Reuniões de
negócio

O QUE ESTÁ INCLUÍDO?
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

APOIO PERSONALIZADO
✓

✓

GARANTIA DE SUCESSO

QUAL O INVESTIMENTO?

OS PARTICIPANTES
DAS MISSÕES
EMPRESARIAIS CCIP
TÊM ACESSO
GRATUITO AO

SERVIÇO DUE
DILIGENCE DA MDS.
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QUER ABORDAR ESTE OU OUTRO
MERCADO NUM FORMATO DISTINTO?

CONSULTORIA INDIVIDUAL CCIP
Agende reuniões B2B à medida da sua empresa.
Quando e para onde quiser!

“

Sendo a Internacionalização um objectivo estratégico
da Medinfar SA, temos vindo a participar, ao longo
dos anos, em várias Missões Empresariais e
individuais promovidas pela CCIP. O sucesso de todas
deveu-se não só a todo o trabalho de planeamento
prévio feito em estreita colaboração com os
consultores locais, mas também à disponibilidade
dos mesmos durante as missões, o que nos permitiu
conhecer melhor as características dos mercados e o
seu potencial para os nossos produtos. Vamos, com
toda a certeza, continuar a integrar missões
organizadas pela CCIP.

Cláudia Oliveira
International Area Manager | Medinfar SA

