
 
 
 
 
 
 
XXI CONFERÈNCIA DE ZONES FRANQUES DE LES AMÈRIQUES 
 
          

EL CONSORCI PROMOCIONA A TENERIFE EL SIL 2018 I  
EL CONGRÉS MUNDIAL DE ZONES FRANQUES DE 2019  
   
Barcelona, 2 de novembre 2017.- El Consorci de la Zona Franca de Barcelona 
(CZFB) promociona aquests dies a Tenerife el Saló Internacional de la Logística 
SIL 2018 i l’organització del Congrés Mundial de Zones Franques de la WZFO 
2019, entre els participants a la XXI Conferència de Zones Franques de les 
Amèriques (AZFA), que té lloc a l’illa canària. 
  
Per primera vegada, l’AZFA ha traslladat la seva assemblea anual a l’altre costat 
de l’oceà Atlàntic, a Tenerife. Així, de l’1 al 4 de novembre les Canàries són 
l’enclavament del sector entre els continents americà, europeu i africà. 
  
El delegat de l’Estat al CZFB, Jordi Cornet, el secretari general de l’entitat, 
Anton Ferré, i la directora del saló SIL, Blanca Sorigué, han representat al 
CZFB en la trobada i han donat a conèixer els salons i esdeveniments logístics 
que organitza el Consorci amb un estand i fent networking amb els assistents, 
entre els quals, representants de governs de diversos països. 
 
En aquest sentit, cal destacar que el saló SIL i el saló específic d’e-commerce 
eDelivery tindran lloc conjuntament del 5 al 7 de juny de 2018. Es 
commemoraran, a més, els 20 anys d’aquesta trobada logística internacional que 
promou el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. L’any 2019 el SIL també 
coincidirà amb el Congrés Mundial de Zones Franques de la WZFO. 
 
L’Associació de Zones Franques de les Amèriques (AZFA) constitueix 
l’agrupació més important de zones franques de tipus regional. Representa a 
afiliats de 22 països de dos continents, en un àmbit geogràfic que aglutina més 
de 400 zones franques amb més de 10.000 empreses. 
  
Si cliqueu aquí, podeu descarregar-vos una instantània d’una de les conferències 
que tenen lloc a Tenerife. 
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