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CIMALSA participa en el Saló Internacional
Immobiliari Exporeal 2017 a Munic
 L’empresa pública ha compartit estand amb l’Incasòl i l’Ajuntament
de Barcelona per promocionar les principals infraestructures i
ofertes logístiques del territori

Estand conjunt de CIMALSA, a través de Barcelona Catalonia al Saló Exporeal 2017 a Munic.

CIMALSA, l’empresa pública del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha
participat al Saló Exoreal 2017, que s’ha celebrat a Munic aquests primers dies
d’octubre. El Saló Internacional de la Propietat i la inversió està considerat un
dels més destacats d’arreu del món. Més de 1.900 empreses, ciutats i regions
de 35 països han estat presents aquest any a Exporeal, un clar augment
respecte a 2016 quan hi va haver 1.768 expositors de 29 estats. Aquest
augment reflecteix el desenvolupament positiu que comencen a viure els
mercats immobiliaris.
La participació de CIMALSA s’ha fet a través d’un stand conjunt amb l’Incasòl i
l’Ajuntament de Barcelona, sota la marca Barcelona Catalonia, i ho aprofitat per
a presentar els seus principals projectes logístics, i assistir als diferents fòrums i
conferències d’aquest certamen, considerat una de les principals fires de Real
Estate d’arreu d’Europa.
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Una perspectiva general del Saló Exporeal 2017 que s’ha celebrat a Munic.

L’empresa pública també ha aprofitat la seva presencia en terres alemanyes
per dur a terme tot un seguit de reunions amb inversors i promotors europeus
presents a la Fira i que estan interessats en el desenvolupament
d’infraestructures logístiques a Catalunya. Barcelona Catalonia ha comptat
també amb la presència de diferents socis privats que col·laboren en projectes
urbanístics a Catalunya.

13 d’octubre de 2017
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