
FORMULARIS DE PARTICIPACIÓ

2 - 6 octubre 2017
Recinte Gran Via

L’Hospitalet de Llobregat
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2 - 6  
OCTUBRE

2017

Recinte Gran Via
Av. Joan Carles I, 64

08908 l’Hospitalet de Llobregat
Barcelona

SOL·LICITUD DE PROPOSTA DE PARTICIPACIÓ EXPOSITOR

Dades Fiscals de l’Expositor

Empresa               NIF  

Domicili                C.P.  

Població       Província        País   

 Telèfon*  Fax*  

E-mail*            Web*  
Linkedin        Facebook        Twitter   

Responsable per al saló
Nom  Càrrec  
Telèfon       E-mail  

Responsable de la signatura del contracte
Nom  Càrrec  
Telèfon       Fax       E-mail  

Dades comercials de l’expositor (si són diferents a les fiscals)
Nom comercial* 

Domicili*               C.P.  

Població*        Província*       País*   

Idioma en que es desitja rebre la correspondència    Español  Català  English

Activitat    01 Fabricant    02 Importador    03 Distribuïdor  

     04 Exportador     05 Serveis    06 Altres

Modalitats de Participació
Desitjo contractar la modalitat de participació següent:

GLOBAL PARTNER
Des de 100 m²

 Ideal per als líders del sector

 

  20.500 € (m2 addicional: 125 €/m2)

EVENT PARTNER
Des de 33 m²

seva participació
Doni-li un impuls a la

 

  

 GROWING PACK
 Des de 16 m2 a 32 m2

 Participació Low Cost amb stand inclòs

 ECONÒMIC A
Obert sense fris

Des de 16 m2 +                m2 addicionals Des de 16 m2

Des de 20 m2

+               m2 addicionals

m2 addicionals

fins al
30/09/16

Des de
01/10/16

fins al
30/09/16

Des de
01/10/16

fins al
30/09/16

Des de
01/10/16

fins al
30/09/16

Des de
01/10/16

Econòmic A 3.300 € 3.400 €

m2 addicional m2 addicional

m2 addicional

189 €/m2 195 €/m2

 PLUS

+                

Plus 5.660 € 5.780 €

 PACK CONGRÉS

Des de 9 m2 +                nº de packs

Pack Congrés 3.300 € 3.400 €  

ECONÒMIC C
Amb fris

258 €/m2 264 €/m2

 FUSTERIA
 

Fusteria 3.945 € 4.045 €

214 €/m2 220 €/m2

(m2 addicional: 132 €/m2)7.500 €

  NOMÉS ESPAI*

 

Des de 33 m²

 
 

 

*Per menys de 33 m2 és obligatori
 contractar la modalitat Growing

fins al
30/09/16

Des de
01/10/16Des de m² lliures

De 33-100 m² 135 €/m2 139 €/m2

De 101-200 m² 132 €/m2 136 €/m2

De 201-350 m² 128 €/m2 132 €/m2

Més de 350 m² 125 €/m2 129 €/m2

Espai sol·licitat:

   m²

Opcions de Stand*
Desitjo contractar la opció de stand següent:   Veure Opcions de Stand

* No inclou espai. Disponible per a les opcions Global, Event i només espai. 

 Econòmic A (des de 33 m²) 2.100 €

 Econòmic C (des de 33 m²) 2.100 €

 Fusteria (des de 33 m²) 2.950 €

 Premium S (des de 33 m²) 4.500 €

 Premium M (des de 49 m²) 6.600 €

 Premium L (des de 49 m²) 10.500 € 

 Disseny personalitzat

Si ha escollit la modalitat de Growing Pack o una opció de stand ompli el següent:

Desitja ròtol?   No  Sí   Nom al ròtol  
Tots els preus sense IVA inclòs

Sectors
Codis:  

Indicar el sector preferent per a ubicar el seu stand (veure annex)

 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  19 18  20  21



2

ANNEX

Sectors

EXPOSITOR DIRECTE
DRETS D’INSCRIPCIÓ: 450 € + 10% IVA (si és aplicable)
Un cop rebuda la sol·licitud de proposta de participació un executiu de comptes li remetrà una proposta personalitzada. Acceptada la proposta per part del client, 
l’Organització li remetrà una primera factura en concepte de drets d’inscripció. Els drets d’inscripció inclouen l’apertura de dossier i tramitació administrativa.
L’assegurança obligatòria no està inclosa (62 €).

CO-EXPOSITOR: En el cas de tenir empreses representades al seu càrrec, serà necessari que ens indiqui les seves dades a través de l’aplicació que posteriorment 
posarem a la seva disposició. Això permetrà gestionar adequadament la seva participació i publicació en el Catàleg Oficial del Saló. La quota d’expositor representada 
és de 200 € + 10% IVA (si és aplicable) per empresa. 

En compliment de la LOPD 15/99 i LSSICE 34/2002, i altres disposicions legals, se li informa que les seves dades de caràcter personal passaran a formar part d'un fitxer automatitzat de caràcter personal el Responsable 
del qual és FIRA DE BARCELONA. Autoritza la utilització dels mateixos per a les comunicacions, incloent les realitzades via correu electrònic, que FIRA DE BARCELONA realitzi amb finalitats promocionals o informatives de 
les activitats que organitza i/o dóna suport amb la seva logística. Així mateix queda informat que les seves dades podran ser comunicades, amb obligació de confidencialitat, a les empreses col·laboradores de FIRA DE 
BARCELONA, sempre que això sigui necessari per a la finalitat que aquestes realitzin el servei contractat. Queda igualment informat de la possibilitat d'exercitar sobre les dades els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició, per la qual cosa haurà de dirigir-se per carta o e-mail a FIRA DE BARCELONA, DEPARTAMENT CRM I SERVEIS DE MARKETING, Avinguda Reina Mª Cristina s/n, Palacio nº 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.

Av. Reina Ma. Cristina, s/n
08004 Barcelona
Tel. 902 233 200
(+34) 93 233 20 00

 

Indústria de Química Base - Matèries Primeres Instrumentació de mesura i control Transferència tecnològica
01 08 15

Productes intermedis i serveis Bombes i vàlvules Seguretat Industrial i laboral
02 09 16

Química fina i Farmaquímica Tecnologies i maquinària per als processos de producció Software
03 10 17

Nous materials Logística  Compositech
(Tecnologia i innovació en Composites)

04 11 18

Biotecnologia Manutenció i emmagatzematge Pharma Process
05 12 19

Instrumentació analítica - Material de laboratori Tècniques medioambientals Cosmetic Date
06 13 20

Béns d’equip i enginyeria Universitat, investigació, desenvolupament i innovació
07

Innovació alimentària
14 21



 Nom Expositor principal

 

Responsable per al saló

Nom            Càrrec  

Telèfon       Fax      E-mail  

Amb la signatura al present document, el signant es sotmet expressament a la llei espanyola i declara conèixer i acceptar el Reglament General de Participació de FIRA DE BARCELONA, així com les normes específiques del certamen, a les que expressament se sotmet i compromet a complir. 

Dades comercials expositor (si són diferents a les dades fiscals)

Nom comercial*  

Domicili*               C.P.  

Població*        Província*       País*   

Idioma en el qual desitja rebre la correspondència    Español  Català  English

Activitat    01 Fabricant    02 Importador    03 Distribuïdor  

     04 Exportador     05 Serveis    06 Altres

 

 Co-expositor

 Dades Fiscals Expositor

Empresa               NIF  

Domicili                C.P.  

Població       Província        País   

 Telèfon*          Fax*  

E-mail*            Web*  

*Aquesta dades seran publicades per a accions promocionals

Si us plau ompli un formulari per cada empresa co-expositora que registri.
 

Quota co-expositor: 200 € + IVA

Un Co-expositor és tota aquella persona amb presència física i comercial dins de l’estand de l’expositor principal. Donant d’alta als seus co-expositors, podran 
beneficiar-se de: 

 • Presència en Buscador i Catàleg Expositors
 • Presentació Novetats on-line
 • Accés a l’Àrea d’Expositor
 • Compra d’invitacions electròniques i enviament a través de l’Invitation Tool
 • Compra de serveis a través d’E-commerce de Fira (ServiFira, GastroFira, lloguer de sales, hotels ...)
 • Utilització de gestor de contactes

Mitjançant la present sol·licitud autoritzo a l’empresa de la qual figuren les dades a continuació com a co-expositor en el nostre estand. Aquesta té el seu propi personal 
a l’estand i té tota la documentació tècnica i comercial per a informar als visitants sobre els productes exposats. La quota del co-expositor (200€) sempre es factura 
a l’expositor principal, a no ser que aquest ens sol·liciti expressament per escrit que es facturi al co-expositor. 

SOL·LICITUD DE CO-EXPOSITOR CO-EXPOSITOR 
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2 - 6  
OCTUBRE

2017

Recinte Gran Via
Av. Joan Carles I, 64

08908 l’Hospitalet de Llobregat
Barcelona

Responsable de la signatura del contracte

Nom  Càrrec  

Telèfon       Fax       E-mail  


