
 

 
 

MISSIÓ INSTITUCIONAL I EMPRESARIAL JAPÓ - COREA DEL SUD 

Del 22 al 28 de febrer de 2015 

AGENDA EMPRESES SECTOR BIOFARMA I MEDTECH 

Ens complau informar-vos de la propera Missió Institucional i Empresarial a Japó-Corea del Sud, 

encapçalada per l’Honorable Conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Felip 

Puig i Godes. Aquesta missió tindrà lloc del 22 al 28 de febrer.  

El principal objectiu de la missió és establir i potenciar les relacions empresarials amb Japó i Corea del 

Sud. Per a les empreses participants del sector biofarma i equipament mèdic, ACCIÓ està 

organitzant un programa específic que inclou reunions agrupades i individuals amb empreses i 

institucions japoneses i sudcoreanes.  

Per què Japó i Corea del sud? 

Japó és el segon mercat farmacèutic del món i líder en importacions del sector. Des del 1990 la 

restrictiva regulació japonesa ha apropat la normativa dels països europeus i nord-americans per a donar 

entrada a nous productes. Les vendes del sector han crescut entorn del 3-4% anual en els últims anys. En 

referència al sector d’equipament mèdic, Japó també és el segon mercat del món sent un sector 

bàsicament d’importació. 

 

Corea del Sud està adoptant un important rol creixent en el sector biofarmacèutic mundial gràcies a 

l’enorme inversió en R&D del Govern Sudcoreà que injecta 1 bilió de dòlars durant 10 anys i pretén 

convertir-se en el 7è mercat més important del món al 2020. Seül s´ha convertit en la primera ciutat 

asiàtica en número assajos clínics. El mercat farmacèutic sudcoreà ha experimentat un creixement mitjà 

sostingut del 6,5% de les importacions els últims 5 anys representant el 27% del total. Pel què fa al sector 

d’equipament mèdic, la producció local no satisfà la demanda interna doncs el 65% de l’equipament 

mèdic és d’importació. 

Condicions de participació: 

La quota d’inscripció per empresa és de 350€ (IVA inclòs).  

� Inclou:  

� Reunions agrupades amb organismes de referència del sector institucions i empreses locals.   

� Participació als seminaris empresarials, fòrums i B2B amb empreses japoneses i sudcoreanes. 

� 2-3 reunions individuals per empresa participant. 

� No inclou: 

� Despeses de viatge, allotjament, trasllats i manutenció. 

Les empreses participants podran gaudir d’un ajut de 1.400€ en concepte de borsa de viatge (segons 

normativa). El nombre de bosses de viatge és limitat i es concedirà per ordre d’inscripció.  

Inscripció 

En cas d'estar interessats, cal omplir el formulari d’expressió d’interès adjunt i enviar-lo abans del 
proper 31 d’octubre a les persones de contacte d'ACCIÓ: Gemma Tasias (gtasias@gencat.cat, Tel. 93 
553 89 29) o Victòria Saenz (vsaenz@gencat.cat, Tel. 93 484 96 14).   


