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Problema: mala reputació d’Àfrica degut als prejudicis...

Font: Marc Peter Zander, XCOM Africa GmbH 2013



Solució: un viatge a l’Àfrica per a conèixer la seva realitat...

Font: Marc Peter Zander, XCOM Africa GmbH 2013



KENYA





PANORAMA DEL MERCAT

Per què Kenya? “The Silicon Savannah of Africa” 

 Hub regional - EAC

 Creixement econòmic

 Classe mitjana creixent

 Diversificació i industrialització

 Descobriment de petroli

 Clima favorable per a la inversió

 Nairobi i Port de Mombasa

 Població educada – nivell anglès

 Descentralització política i 
econòmica

 Corrupció

 Inflació

 Dèficit energètic

 Competència

 Dualitat urbà/rural





Source: the submarine cable map



Source: the submarine cable map





Font: www.africon.de

The Silicon
Savannah of 
Africa





Digitalització del sector públic







Presència internacional a Kenya
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DRONS



MOBILITY
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E-COMMERCE / M-COMMERCE









Oportunitats

 Smart cities, 
 Precision agriculture, 
 Education or health care applications, 
 Computer games, film animation and production,
 Training and technical assistance,
 Value-add services and apps for mobile phone subscribers
 Cyber-security and efficient anti-fraud systems
 Mobile, web, and image processing for international 

business transactions
 Designing, customising, and distributing e-learning
 Customised mobile and web applications



Noves tendències també a Kenya











40 Oficines Exteriors de Comerç i Inversions d’ACCIÓ



Avancem amb la implementació del Pla Àfrica...



Amb què us podem ajudar?

 Cerca de distribuïdors, socis i clients finals

 Seguiment de contactes i projectes

 Selecció de personal en destinació

 Constitució legal de l’empresa

 Implantació física

 Consultes (nou servei: barreres a la internacionalització)

Des de l’Oficina Exterior de Catalunya a Nairobi t’oferim serveis
d’acompanyament personalitzats i actuem com una prolongació
de la teva empresa a l’exterior:



MOLTES GRÀCIES

mailto:rbach@catalonia.com

