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NORMES D’ACCÉS AL SALÓ 
 

L’accés al recinte comporta l’acceptació automàtica de la següent 
normativa: 

 
 
 Entrada exclusiva per a professionals del sector de l’hostaleria (client final i 

intermediaris), col·lectivitats, alimentació, begudes i serveis derivats. 
 

  No es permet l’entrada a menors de 18 anys. Excepcionalment i, només durant celebració, 
l’organització permetrà l’entrada a menors lactants de fins a 1 any d’edat, amb l’objectiu de 
facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar de les dones professionals del sector. 

 
 El passi és personal, intransferible i obligatori portar-lo ben visible i imprès en paper. 

 

 L’organització es reserva el dret d’admissió dels participants, així com el dret de 
comprovació d’identitat. 
 

 No està permès l’accés al saló amb maletes de dimensions superiors a 45x35x20 cm 
(tipus maletí), carrets o motxilles. Disposarà de servei de guarda-roba abans de l’accés. 
 

 HOSTELCO disposa d’un sistema de control d’accés amb tecnologia Anti Passback, que 
impedeix que una acreditació es pugui fer servir més d’una vegada per a accedir al 
saló sense haver sortit prèviament. Tota temptativa de frau comportarà la retirada de 
l’acreditació per part de l’organització. 
 

 No es permet la venda ambulant no autoritzada. 
 

 No es permet fer fotos o vídeos dels estands dels expositors. 
 

 No se permet l’accés amb animals, excepte aquells casos legalment previstos. 
 

 No està permès fumar. 
 

 Consulta la normativa d’excés de mostres* a la sortida del recinte i la seva possible 
retirada. S’aconsella als expositors que la distribució de les bosses als visitants sigui 
exclusivament per a material publicitari imprès, a fi d'evitar l'incompliment d'aquesta 
normativa 

 

* NORMATIVA D’EXCÉS DE MOSTRES 
 

 No  està permès que  els visitants abandonin el recinte amb més d’una bossa  de 
mostres de producte. 

 
 L’organització es reserva el dret a examinar el contingut de les bosses en cas de 

sospita d’incompliment de la normativa, així como la retirada de les mateixes en 
cas de verificar l’incompliment. 

 
 Tot el material retirat per l’organització en el control de seguretat de sortida, per no complir 

amb l’anterior, serà entregat al Banc dels Aliments per a la seva gestió i aprofitament. 


