
 
 

PROGRAMA VIP BUYERS- ALIMENTARIA FOODTECH 2023 
Termes i condicions del programa 

 
En participar al Programa VIP Buyers d’Alimentaria FoodTech 2023, accepta automàticament els següents 
termes i condicions: 
 
1. La selecció dels convidats VIP Buyer es determina en funció dels criteris de participació assenyalats per 

l’Organització: empresa, perfil professional, inversió prevista en maquinària, productes/serveis d’interès, 
zona geogràfica, límit de places i restriccions pressupostàries. La decisió adoptada per l’Organització no es 
podrà recórrer. 

 
2. El VIP Buyer, un cop admès per l’Organització, tindrà un període limitat per a confirmar la seva participació 

i realitzar els tràmits necessaris (hotel). En aquest període es comunicarà al comprador un cop confirmada la 
seva participació. En cas que el comprador sobrepassi el temps fixat per confirmar la seva participació, 
l’Organització podrà desestimar la seva candidatura o el VIP Buyer haurà d’abonar la possible diferència en 
el preu de la reserva d’hotel. 

 
3. Els compradors admesos al Programa, gaudiran dels següents avantatges: 
 

• Possible cobertura d’1 nit d’hotel. 

• Entrada gratuïta VIP Buyer d’accés preferencial al saló per a tots els dies de la fira.  

• Compromís de realitzar una agenda de 10 reunions amb expositors del seu interès a través d’Alimentaria 
FoodTech Matchmaking dirigit per l’Organització. 

• Accés al VIP Lounge: zona de descans, servei de bar, informació i assessorament personalitzat. 
 
4. Qualsevol despesa que l’Organització no s’hagi compromès a cobrir al confirmar la seva acceptació al 

Programa, serà a càrrec del participant. 
 

5. El VIP Buyer es compromet a:  

• Presentació i recollida del Welcome Pack a l’arribada al VIP Lounge. 

• Visitar el saló almenys 2 dies i presentar-se a l’Organització (ubicada al VIP Lounge) per justificar la seva 
assistència. 

• Participar en almenys 10 reunions amb expositors del seu interès. La planificació de l’agenda es farà a 
través de l’Organització. 
 

6. En cas que un participant cancel·li la seva participació un cop s’hagi reservat el seu hotel, haurà d’assumir 
el pagament de l’import total de l’hotel i les tasses en les quals es pugui incórrer per cancel·lació. 

 
7. Si un participant no assisteix al saló o incompleix les seves obligacions com VIP Buyer (punt 5), haurà de 
reemborsar a l’Organització les despeses d’allotjament. 
 
8. En el moment d’organitzar el seu allotjament, l’agència de viatges oficial d’Alimentaria FoodTech, li 
sol·licitarà les dades de la seva targeta de crèdit i una autorització* que permetrà deduir de la seva targeta les 
despeses addicionals no cobertes per l’Organització en les que hagi incorregut durant la seva participació ( punt 
3), així com les penalitzacions per cancel·lació, no assistència o incompliment de les obligacions per part del 
convidat VIP Buyer (punts 5 i 6). 
 
9. Al participar en el Programa Vip Buyers, presta el seu consentiment per a què les dades de contacte generals 
de la seva empresa (nom, país, productes i pàgina web), així com el seu nom i càrrec, figuren a la pàgina web 
d’Alimentaria FoodTech i/o els materials impresos de la fira en qualitat d’empresa/professional participant. 
 
10. La participació en la fira en qualitat de VIP Buyer no és transferible. Si es veiés obligat a anul·lar la seva 
visita, una altra persona de la mateixa organització tindrà la possibilitat d’ocupar la seva plaça. L’Organització 
tindrà l’última paraula respecte a la persona designada per a la substitució. Les despeses a conseqüència del 
canvi de persona, seran a càrrec del VIP Buyer seleccionat en un primer moment. 



 
 
11.En cas de participació de diversos VIP Buyers de la mateixa empresa, l’Organització, únicament cobreix les 
despeses de viatge d’un representant. 
 
12.  L’Organització es reserva el dret a reduir o ampliar la duració del saló, així com a ajornar la seva 
celebració, sempre que ho aconsellin les circumstàncies especials o ho exigeixin causes de força major. Tals 
circumstàncies no seran motiu suficient perquè el VIP Buyer anul·li la seva participació, ni per exigir qualsevol 
mena de compensació en concepte de danys i perjudicis. 
 
 

El tractament de les seves dades personals per part d’ Alimentaria Exhibitions SLU, com a organitzador del saló Alimentaria Foodtech 2023, es realitzarà amb 

estricta observança del que es disposa en el RGPD 679/2016 de 27 d’abril i la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garanties de Drets Digitals 3/2018 

de 5 de desembre. Per a més informació sobre la nostra Política de privacitat pot consultar el web www.alimentaria.com Secció "Política de Privacitat". 

Així mateix, l’informem que ALIMENTARIA EXHIBITIONS S.L.U. forma part del Grup d’Empreses de “FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA” (en endavant FIRA DE 

BARCELONA), entitat domiciliada a Barcelona, Av. Reina María Cristina s/nº, con N.I.F. Q-0873006-A.  Mitjançant el present documento, vostè ens dona el seu  

consentiment exprés per a què ALIMENTARIA EXHIBITIONS S.L.U., posi a disposició de FIRA DE BARCELONA les seves dades personals amb les mateixes finalitats 

que les indicades anteriorment. En qualsevol cas, vostè podrà exercitar de manera gratuïta i en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició mitjançant carta o e-mail a FIRA BARCELONA DEPARTAMENT CRM I SERVEIS DE MARKETING, Av. Reina Mª Cristina s/n, Palacio 1 (Barcelona 

08004) o lopd@firabarcelona.com. Si vostè no desitja rebre més informació comercial via e-mail remeti un correu a lopd@firabarcelona.com.  
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