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ANDORRA A L’EXPO 2020 DUBAI

De l’1 d’octubre de 2021 al 30 de març de 2022

191 països confirmats – one nation, one pavilion

PARTICIPACIÓ ANDORRA EN EXPOS ANTERIORS:

• Expo Lisboa 1998, del 22/05 al 30/09, Exposició Internacional

• Expo Hannover 2000, de l’1/06 al 31/10, Exposició Universal

• Saragossa 2008, del 14/06 al 14/09, Exposició Internacional



OBJECTIUS DE LA PARTICIPACIÓ ANDORRANA

PROMOCIONAR LES OPORTUNITATS ECONÒMIQUES D’ANDORRA EN UN CONTEXT GLOBAL 
D’INVERSIÓ.

POSICIONAR ANDORRA COM UN LIVING LAB D’INNOVACIÓ OBERTA.

PRESENTAR LES ESTRATÈGIES DE SOSTENIBILITAT DE L’ECONOMIA ANDORRANA.



ANDORRA A L’EXPO 2020 DUBAI

PAVELLÓ D’ANDORRA

Opportunity District

Mobility District

Sustainability District
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Equip
A DUBAI

• Director de Pavelló: Jordi Canut Martín

• Gestió Logística: Jordi Ascensi Sala

• 2 voluntaris locals

SUPORT A L’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DURANT L’ESDEVENIMENT

• Ministeri de Presidència, Economia i Empresa

• Ministeri d’Exteriors

• Andorra Recerca i Innovació

• Andorra Business

• Andorra Turisme



COST DEL PROJECTE
APORTACIÓ PER PART DE LA EXPO 2020 DUBAI (1/4)

• Pavelló

• Espai d’exposició
• Oficina
• Sala de reunions
• Material informàtic
• Electricitat
• Aire acondicionat
• Wifi
• Aigua corrent
• Prevenció d’incendis
• Serveis de seguretat
• Serveis de neteja



COST DEL PROJECTE
APORTACIÓ PER PART DE LA EXPO 2020 DUBAI (2/4)

• Suport en el muntatge del contingut del pavelló (interior i exterior)

• Transport internacional: Container marítim a l’inici i al final de la expo per als materials de l’exposició.

• Viatges, dietes i allotjament per a l’assistència a totes reunions internacionals preparatòries.

• Viatges (anada i tornada) pel Comissari General i el seu equip.

• Allotjament i dietes tant de l’equip d’Andorra durant la durada de la Expo.

• Transports interns.

• 2 Voluntaris locals per donar suport al Pavelló d’Andorra.



COST DEL PROJECTE
APORTACIÓ PER PART DE LA EXPO 2020 DUBAI (3/4)

• Dia Nacional

• Viatges d’anada i tornada, allotjament i tràmits de visats per a les autoritats nacionals.

• Atencions aeroportuàries: Serveis de protocol, tràmits de visats i recepció.

• Viatges d’anada i tornada, d’allotjament i tràmits de visats per a representants culturals.

• 1 viatge d’anada i tornada, 3 nits d’allotjament i tràmits de visat per a una persona de 
comunicació.

• 400 tiquets pel dia nacional d’Andorra.

• Ús de les sales de reunions del Business Center durant els 6 mesos de la Expo, amb prioritat en 
el dia Nacional d’Andorra



COST DEL PROJECTE
APORTACIÓ PER PART DE LA EXPO 2020 DUBAI (4/4)

• Marketing i comunicació

• Promoció d’Andorra en el canals de comunicació oficials de l’Expo Dubai 2020.

• Material promocional d’Andorra en Anglès, Francès i Àrab.

• Possibilitat de fer comunicats de premsa abans i durant l’Expo Dubai 2020 als canals de 
comunicació oficals de l’Expo.

• Disposició de la Sala de premsa durant l’Expo.

• Recopilació audiovisual i fotogràfica del Dia Nacional d’Andorra i de la participació d’Andorra a la 
Expo Dubai 2020.

Valor de l’aportació dels Emirats Àrabs Units a la participació andorrana: 1,5 milions de dòlars



COST DEL PROJECTE

APORTACIÓ ANDORRANA

• Elaboració dels continguts audiovisuals

• Elaboració dels materials expositius

• Material promocional

• Complements salarials del personal desplaçat

•Organització del dia nacional

Pressupost Estimat: 150.000 euros



DIA NACIONAL D’ANDORRA 

Cada pavelló té assignat un dia Nacional.

Dia Nacional d’Andorra a Expo 2020 Dubai: 28 de gener de 2022.

Els dies Nacionals són el pilar de la programació per part de l’organització i es celebren per tal d’incentivar la 
relacions diplomàtiques bilaterals dels Emirats Àrabs Units amb tots els països participants a l’Expo 2020 Dubai.

Agenda del dia nacional:

Country Business Briefing

Reunió bilaterial

Representació cultural d’Andorra a l’Expo 2020 Dubai

Acte protocolari delegacions 



MISSIÓ EMPRESARIAL
Coincidint amb les activitats del dia nacional d’Andorra a l’Expo, Andorra Business i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis,
amb la col·laboració i participació de la Confederació Empresarial d’Andorra i L’Empresa Familiar Andorrana, organitzem una
missió empresarial amb empreses andorranes del 25 -29 de gener de 2022 amb l’objectiu de:

- Explorar les oportunitats que ofereix el mercat d’orient mitjà

- Tenir el suport de la delegació andorrana durant el dia nacional a l’Expo, participant en la internacionalització de
l’economia andorrana.

- Afavorir el procés d’internacionalització de les empreses andorranes en un context global d’inversió

S’ofereix:

- Agenda de contactes i reunions segons necessitats de l’empresa sol·licitant

- Paquet tancat de viatge i allotjament

- Preu de grup

• Obertura de la convocatòria: 21 de setembre de 2021

• Data límit per fer la sol·licitud: 7 d’octubre de 2021

• Places limitades



MEDIA

www.andorraexpo2020dubai.ad

@AndorraPavilion

@andorrapavilion2020



MOLTES GRÀCIES


