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RECINTE GRAN VIA

DEFINEIX
IMPRESSIÓ
Guia de l’expositor

www.graphispag.com
#graphispag

PARTICIPAR-HI
COM A EXPOSITOR
TÉ MOLTS
AVANTATGES.
DESCOBREIX-LOS!
Invitació electrònica

CONNECTA AMB
CLIENTS CLAU I
IMPULSA EL TEU NEGOCI

ÀREA
EXPOSITOR

En primer lloc, benvingut/da.
Tu fas Graphispag 2019.
Perquè és gràcies a la suma de tots els que
aportem valor a la indústria que Graphispag s’ha
convertit en l'encontre decisiu per al sector gràfic i la
comunicació visual.
I t'ho volem agrair oferint-te avantatges exclusius perquè
aprofitis al màxim la teva col·laboració amb nosaltres.
Continua llegint i descobreix-los!

Vols convidar els teus clients al saló? És ben fàcil!
Només els has d’enviar un dels codis promocionals
que et facilitem. És totalment gratis i et permetrà fer un
seguiment detallat de la seva assistència.

Graphispag Talks

DEFINEIX IMPRESSIÓ AMB
LA TEVA EXPERIÈNCIA

Participa en el gran debat sobre el futur del sector.
Si tens noves solucions o casos d’èxit relacionats amb la
innovació en impressió, comparteix-los a Graphispag Talks.

Inscriu-t’hi totalment gratis:

Més informació a:

https://fs30.formsite.com/Barterpositive/graphispag/index.html

Programa d’activitats
8 ZONES PER
EXPANDIR EL
TEU NEGOCI

Aconsegueix el teu codi a través de l'Àrea de l’Expositor:
https://apps.firabcn.es/areaExpositor/PreLogin.action?salonEdicion=S045019&logout=true&request_locale=ca

Programa de compradors
FIDELITZA ELS TEUS
MILLORS CLIENTS

Convida els teus millors clients a participar al Programa
de compradors, que els ofereix avantatges exclusius
(vol, hotel, aparcament), accés a esdeveniments de
networking i espais VIP, a més de l’entrada al saló.

http://www.graphispag.com/comprador-invitado
Més informació a:
http://media.firabcn.es/content/S045019/docs/Mailing_programa_compradores_invitados_CA.html

Ben aviat rebràs invitacions en paper gratuïtes per
enviar als teus clients. Amb un disseny exclusiu creat
per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, inclouen
un número de sèrie que permetrà als visitants endur-se
una sorpresa al punt d’informació del saló.

Introdueix-hi ara la informació:
http://www.graphispag.com/catalogo-expositores

APLAUDINT EL DISSENY
Més informació a:
http://www.graphispag.com/grada

Descobreix les tendències
més actuals en wrapping

Assisteix a conferències

Participa en demostracions
de processos complets
de producció

Explora el futur de
la impressió

Relaxa’t i fes networking

Participa en tallers
pràctics

Més informació a:
http://www.graphispag.com/actividades-2019

Instagram Stories

Utilitza Instagram Stories per donar a conèixer a
les xarxes les teves noves solucions o casos d’èxit
relacionats amb la innovació en impressió. Si has definit
impressió, fes que el món ho sàpiga!

Posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem a donar visibilitat als teus productes:

Comparteix Graphispag
DIGUES A TOTHOM
QUE ETS AL SALÓ

Posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem
a donar visibilitat als teus productes:

Catàleg online

MOSTRA LES TEVES
SOLUCIONS AL MÓN

Aconsegueix un objecte
personalitzat

graphispag@firabarcelona.com

Invitació en paper

EXCLUSIVA,
PERSONALITZADA, I AMB
SORPRESA INCLOSA!

Mostra i prova les últimes
innovacions

PUBLICA ELS TEUS
CASOS D’ÈXIT

Envia’ls aquest enllaç perquè s’hi inscriguin abans del 18 de febrer:

http://media.firabcn.es/content/S045019/docs/Mailing_Call_for_Papers_Graphispag_Talks_CA.html

El catàleg electrònic és l’eina més consultada pels visitants
per conèixer els productes i marques que trobaran al saló
abans d’assistir-hi. Posa’ls-ho fàcil! Inclou una descripció de
la teva marca, acompanya les teves fitxes de producte amb
fotografies i vídeos i destaca les teves novetats estrella.

La unió de Graphispag amb GRADA té com a objectiu
unir els actors que utilitzen la imatge com a eina vital per
al desenvolupament de les seves disciplines. Empreses
productores, clients professionals, clients finals, prescriptors
de projectes, de productes i de comportament es troben als
mateixos espais, per compartir i aprendre del talent.

graphispag@firabarcelona.com

I a més...
Participa-hi com a Global o Event Partner

Augmenta la visibilitat de la teva marca i gaudeix de
beneficis exclusius.

Pack Digital

Impulsa la teva marca abans, durant i després de
l’esdeveniment. T’oferim patrocinats: el sistema d'acreditació
del saló, l'aplicació mòbil, el wifi i la contractació d'un servei
de gestió de leads.

Ja formes part de Graphispag 2019, comparteix-ho amb
el món! Al web del saló trobaràs tots els materials de
comunicació del saló perquè els puguis difondre i ampliar
la visibilitat de la teva participació a l’esdeveniment.
Més informació a:
http://www.graphispag.com/material-grafico

Lead Retrieval

Oblida’t de guardar les targetes de visita. Amb Lead Retrieval,
podràs escanejar, fer el seguiment i obtenir informació
detallada dels visitants de l’estand i convertir-los en clients
potencials.
http://www.graphispag.com/lead-retrieval

Publicitat al recinte

Amplifica la teva marca amb els diferents suports publicitaris
del recinte, tant estàtics com dinàmics: banderoles, vinils,
panells lluminosos, etc.

Posa’t en contacte amb nosaltres per a més informació: graphispag.ventas@firabarcelona.com

