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Missió empresarial a la Índia en el marc de la BioAsia 2020. 

Sector Biofarma  
 

Del 15 al 22 de febrer de 2019 a Hyderabad i Bangalore 
 (agenda de treball del 17 al 21) 

 
 
ACCIÓ, en col·laboració amb Biocat, us proposem participar en una Missió Empresarial 
a la Índia que té com a objectiu establir i potenciar les relacions empresarials i de 
cooperació tecnològica entre Catalunya i la Índia, en el marc d’un dels principals 
esdeveniments del sector, així com conèixer de primera mà el sector biotecnològic indi.  
 
Per què visitar Índia?  
 
L’Índia segueix sent una de les economies que més creixen al món amb previsions de 
creixement d’entre el 6 i el 7% pels propers anys, i un dels sectors de més ràpid 
creixement és el biotecnològic. L’Índia és el tercer mercat més gran d’Àsia-Pacífic en 
biotecnologia, una de les 12 millors destinacions biotech del món, i representa 
aproximadament el 2% de la indústria biotecnològica mundial. Amb prop de 800 
empreses i un creixent ecosistema de start-ups (d’aproximadament 2.600) s’espera que 
el sector arribi als 100 bilions d’USD l’any 2025.  
 
Les creixents capacitats de l’Índia són impulsades pel seu talent científic que aglutina un 
total de 41 bio incubadores. El sector compta amb el suport del Biotechnology Industry 
Research Assistance Council (BIRAC), creat pel Departament de Biotecnologia (DBT) del 
Govern de la Índia, que té com a objectiu reforçar i capacitar les emergents empreses 
de biotecnologia per emprendre investigacions estratègiques i innovació, atenent a les 
necessitats de desenvolupament de productes rellevants. Aquest fet, junt a l’elevada 
demanda de diferents productes biotecnològics ofereix interessants oportunitats de 
negoci i de cooperació tecnològica a les empreses i entitats catalanes del sector.  
 
Per què participar a Bio Asia 2020 a Hyderabad?  
 
Bio Asia és un esdeveniment anual que ofereix una plataforma de trobada dels principals 
actors del sector: empreses de biotecnologia i biofàrmacs, institucions de recerca, 
inversors, proveïdors de serveis, responsables polítics, reguladors i analistes.  

L’esdeveniment està organitzat per Genome Valley (el primer clúster mundial de 
biotecnologia de l’Índia), FABA (la Federació d’Associacions Biotecnològiques de l’Àsia) 
i Pharmexcil (Consell de Promoció de les Exportacions Farmacèutiques creat pel Govern 
de l’Índia) en col·laboració amb el Departament de Biotecnologia del Ministeri de 
Ciència i tecnologia, Govern de l'Índia. 

https://10times.com/hyderabad-in/tradeshows
http://2019.bioasia.in/theme.html
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A més, Bio Asia 2020 se celebra a Hyderabad, capital del sector de ciències de la vida de 
l'Índia, amb presència de més de 800 empreses del sector i que contribueix a un terç de 
la producció farmacèutica nacional.  

Per completar la visita, un cop finalitzada la Fira Bio Asia visitarem Bangalore, a la regió 
de Karnataka, principal nucli biotecnològic del país i on arriben les principals inversions 
per part d’empreses biofarmacèutiques nacionals i globals. Karnataka és la capital 
biotecnològica de l'Índia, amb més del 60% de totes les empreses de biotecnologia de 
l'Índia amb base a Bangalore i impulsant el 50% dels ingressos totals del sector nacional 
de biotecnologia. El sector farmacèutic de Karnataka exporta el 40% del total de 
productes farmacèutics i representa el 8% dels ingressos farmacèutics totals del país.  

 
A qui va dirigit  

 

Farma/Biotecnologia:  
 

− Empreses biotech i laboratoris farmacèutics amb patents pròpies o tecnologies 
innovadores que puguin ser interessant pel mercat de l’Índia.   

− Centres tecnològics i de recerca especialitzats en salut i ciències de la vida 
 
 
Programa previst 

 
1.  SESSIÓ DE FORMACIÓ amb les empreses participants al programa (sistema de 
salut, trets generals del sistema de registre, com funciona la distribució, punts de venda, 
etc.). 
 
2.  VISITA DE PROSPECCIÓ al mercat en el marc de la fira Bio Asia 2020 a Hyderabad 
i visita a l’ecosistema Pharma/biotech a Bangalore.   
 
− Sortida Vol de Barcelona 15 de febrer de 2020. 
− Participació a la Fira BioAsia 2020 a Hyderabad (regió de Telangana) del 17 al 19 de 

febrer. 
− Visita a l’ecosistema de Bangalore (regió de Karnataka) del 20 al 21 de febrer. 
− Vol de tornada a Barcelona, 21 de febrer nit 
 
La visita de prospecció comptarà amb dues parts: 
 
- Agenda individual de reunions segons el perfil de contactes acordat en el marc de la 

Fira Bio Asia.  
- Study Tour – visita en grup a diferents empreses, entitats i altres agents del sector 

per conèixer l’ecosistema de la biotecnologia a la regió de Karnataka (Bangalore).  
 
 

https://10times.com/hyderabad-in/tradeshows
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* Aquest és un programa provisional que es definirà en funció del perfil de les empreses 
participants en la missió.   
 
 
3.  PLA DE SEGUIMENT dels contactes realitzats durant la visita  

(3 mesos – 20 hores).  
 
No perdis cap de les oportunitats de negoci identificades durant la teva visita al mercat. 
L’equip de la nostra oficina a Mumbai t’ajudarà a fer seguiment dels contactes més 
interessants que hagis fet durant la Missió.  
 
4.  INFORME FINAL de les principals conclusions i recomanacions del nostre equip a 

la Índia.  
 
 
CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 

El cost de participació a la missió per part de l’empresa és de 3.200 €, inclosa quota 
d’inscripció de 800 €.  
 

Nota: aquest és un pressupost aproximat que inclou les despeses indicades a l’apartat 
següent. El pressupost pot varia en funció del número d’empreses participants i del 
moment de reserva de  vols i hotels. 
 
 

Què inclou 

 
✓ Vol Barcelona – Hyderabad - Bangalore – Barcelona  

✓ Transfers aeroport – Hotel – aeroport (si es viatja amb el grup) 

✓ 6 nits d’hotel 

✓ Agenda B2B en el marc de la fira BioAsia  i a Bangalore + Study Tour  

✓ Material informatiu 

✓ Coordinació de l'equip d'ACCIÓ a Barcelona i a Índia 

 

Les empreses participants podran gaudir d’un ajut de 992 € (import borsa viatge) en 
concepte de bossa de viatge (segons normativa). El nombre de bosses de viatge és 
limitat i es concedirà per ordre d’inscripció. 
 
 
Nota: l’import de la bossa de viatge es descomptarà directament de la factura de 
l’agència de viatges seleccionada per ACCIÓ. Per qualsevol dubte sobre la normativa 
aplicable, si us plau, contacte amb ACCIÓ.  
 
 

https://10times.com/hyderabad-in/tradeshows
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No inclou 

 

✓ Entrada a la BioAsia 2020 (preu aproximat. 350 EUR).  

✓ Despeses de trasllats interns per a l’agenda individual. 

✓ Despeses per a la tramitació de visat. 

✓ Costos de manutenció. 

 
 
Termini d’inscripció 

 
En cas d'estar-hi interessats, cal emplenar la inscripció i enviar-la abans del 14 de 
novembre de 2019 a:  
 

Leyre Alfonso 
lalfonso@gencat.cat 

Tel 93 484 96 17 
 

mailto:lalfonso@gencat.cat

