II JORNADES
EMPRESARIALS
HORITZÓ ÀSIA
16 i 17 de juliol, de 10 a 12 h
Creacció. Casa Convalescència
C/ Doctor Junyent, 1, Vic
www.horitzoasia.cat

En el marc de la Universitat d’Estiu de la UVic-UCC i amb l’objectiu de
conèixer les possibilitats comercials del continent asiàtic es plantegen
dues presentacions, en format de dues taules rodones.

Oportunitats
de negoci en
els mercats
audiovisuals
Dijous 16 de juliol
Coordinació a càrrec de:

Virginia Seoane

Àlex Fernández, Director de Media3 Distribución
Xavier Catafal, Director d’Isaan Entertainment
Xavi Rubí, Home Entertainment Curator de A
Contracorriente
Javier Puertas, Product Manager de Selecta Vision
Taula rodona sobre l’eficiència i capacitat de negoci que ofereixen els mercats i fires cinematogràfiques. Les productores, distribuïdores, exhibidors i festivals assisteixen a aquests punt d’encontre per a conèixer i negociar els títols més destacats de la
temporada i establir lligams de negoci.

representant del Hong Kong Trade
Devolopment Council

Índia, una nova
oportunitat per
a les empreses
catalanes

Joan Rovira, Màrqueting Manager a Mimcord, empresa
productora de corda i fil de paper.
Pablo Castells, Indsight Índia. Advocat i Consultor. Expert en
implantació de negoci.
Andrés Ferrer, Gerent i Director Tècnic a Palinox, enginyeria
de maquinària pel sector alimentari.

Divendres 17 de juliol

Índia està passant per un moment d’expansió econòmica sense
precedents. La situació política estable, l’ampli consens en les reformes econòmiques engegades en els últims anys i una població jove, fan del país un mercat ideal per atraure capital i indústria estrangers. Un bon coneixement de la cultura i burocràcia
del país són necessaris per desenvolupar negocis amb seguretat.
Coneixerem casos d’èxit d’empreses catalanes que han escollit
Índia com a via per internacionalitzar-se.

Coordinació a càrrec de:

Àlex Fernández
vicepresident del Consell
Empresarial d’Osona

Exposició
temporal
Del 6 al 31 de juliol
Col·labora:

Mirades i perspectives. La xina des d’Espanya
La mirada inquieta, curiosa, fugaç, cap endins i sobre l’espai,
ens mostra una Xina viva i diversa, que es dirigeix cap a un
destí traçat en arrugues del passat i joventut sense complexes. Múltiples perspectives tracen insinuacions que conviden
a contemplar-les i profunditzar en elles.

Fundació Institut Confuci
de Barcelona.

Mostra col·lectiva dels treballs de sis fotògrafs espanyols a
la Xina: Sergi Bernal, Víctor Cañellas, Ferran Castrillo, César
Merino, Sara Janini i Carles Mercader.

Exposició gratuïta i oberta a tots
els públics de les 8 a les 20 h.

Lloc: Claustre Casa Convalescència (C. Dr. Junyent, 1).

Entrada gratuïta amb aforament limitat. Cal
confirmar assistència per a cada una de les
sessions a ogc@uvic.cat

Organització:

hi col·laboren:

Al finalitzar cada una de les sessions hi haurà un
tast de cervesa tradicional japonesa IKI, beguda
oficial del Festival Nits de cinema oriental.

