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El mes gran  Festival Familiar 

d'Entreteniment Educatiu

L'esdeveniment lúdic on tots gaudeixen
Pensat principalment per a nens d'entre 3-12 anys i les seves famílies.

Durant les Festes de Nadal
Coincidint amb la campanya de regal de Reis.

9 dies de diversió al complet!
Un festival amb un format innovador i dinàmic que combina atraccions, 

espectacles, concerts, tallers, concursos i activitats.



Distribució dels visitants per edats:
62% nens i 38% pares/familiars

0-2 anys: 16%
3-6 anys: 36%
7-10 anys: 30%
11-12 anys:  18%
El 7% dels acompanyants tenen més de 65 anys.

El festival educatiu 100% familiar



Més de 50 anys creant somriures

Amb 52 edicions, el Festival de la Infància torna amb tota la diversió i noves 

activitats per a transmetre valors universals.

Noves fórmules de diversió i activitats pensades tant per a nens com per a 

pares amb l'objectiu d'entretenir, divertir i educar.



Móns de diversió per a totes les edats

5-12
anys

2-4
anys

El Festival de la Infància amplia la seva oferta i ofereix continguts des de la 
infància  acollint el Festival “Peppa Pig: Princesas y Piratas” i “Ben & 
Holly’s”.



Edició 2016 en xifres

• 101.137 visitants, un 10% més que el 2015.
• 170 activitats, un 13% més.
• 95 entitats participants, un 6% més.
• 45.000m2 de diversió en família



101.137 visitants durant 9 dies

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes

27-dic. 28-dic. 29-dic. 30-dic. 31-dic. 1-ene. 2-ene. 3-ene. 4-ene.

10.463 9.613 10.776 9.555 9.430 10.556 12.954 13.925 13.864



Impacti al seu públic amb 

experiències de marca memorables

El Festival de la Infància es el saló familiar per excel·lència a Barcelona i 

Catalunya. Més de 30.000 pares i 60.000 nens hi van cada any.

Un ambient lúdic i ple d'energia que sorprèn cada any als més petits (dels 3 als 12 

anys) i als seus familiars. Sens dubte, la millor manera de connectar amb aquest 

públic. Aprofiti la trobada més familiar!

Un món d’oportunitats per a la seva empresa





Organitzat en 8 mons de diversió

Tecnologia

Medi Ambient

Aventura

Esports

Música i Espectacle

Imaginació i creativitat

Civisme

Salut i hàbits saludables  

http://www.festivalinfancia.com/es/tecnologia-i-accio
http://www.festivalinfancia.com/es/tecnologia-i-accio
http://www.festivalinfancia.com/es/reciclatge-i-jocs-rurals
http://www.festivalinfancia.com/es/reciclatge-i-jocs-rurals
http://www.festivalinfancia.com/es/aventura
http://www.festivalinfancia.com/es/aventura
http://www.festivalinfancia.com/es/super-sport
http://www.festivalinfancia.com/es/super-sport
http://www.festivalinfancia.com/es/musica-i-espectacles
http://www.festivalinfancia.com/es/musica-i-espectacles
http://www.festivalinfancia.com/es/imaginacio-i-creativitat
http://www.festivalinfancia.com/es/imaginacio-i-creativitat
http://www.festivalinfancia.com/es/petits-grans-ciutadans
http://www.festivalinfancia.com/es/petits-grans-ciutadans


Per ballar, riure i cantar amb espectacles i 
concerts infantils



Amb activitats per imaginar i crear



Un espai per conèixer i practicar tots els 
esports



Ple de vitalitat i energia per promoure els 
hàbits saludables



Per crear i degustar

la alimentació més saludable



Per aprendre amb la tecnologia més
interactiva i divertida



Descobrir el món rural i aprendre a 
respectar el medi ambient



Per aprendre les professions més 
apassionants i solidàries



O convertir-se en petits grans ciutadans



Més de 16.000 nens i pares van gaudir  

amb “Un dia con Peppa”

http://undiaconpeppafestival.com/
http://undiaconpeppafestival.com/


Amb gran difusió i cobertura mediàtica

Fuente: acceso



Amb la millor campanya de promoció i

publicitat

16 spots de TV

12 anuncis en Premsa Diaria y 9 pàginas en redaccionals

Banners i  promocions en portals infantils

600.000 newsletters amb promocions a socis de:

120 falques  de radio i mencions

Promocions i venda on-line a més de 800.000 usuaris de:



Marketing Directe

• Encartament de 110.000 Guies de 
Visitant a EL PERIODICO

• Difusió de 30.000 invitacions a través 
d’expositors  i entitats col·laboradores.

• Difusió de 5.000 invitacions solidaries 
per famílies amb risc d’exclusió social.

• Col·locació de 4.000 pòsters a Llars 
d’infants i escoles de primària.



5.000 Pòsters

400 Banderoles urbanes

Publicitat a 8 línies d’autobús

Campaña Exterior

Lona Plaça Espanya

Marquesina i tòtems



Resultat Xarxes socials 



Tarifes de participació*

DRETS DE PARTICIPACIÓ : 250€
ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA: 63€
ESPAI LLIURE: 75€/m2

Stand  Pack “tot inclòs” 16m2 1.900€

Inclou:
ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA
STAND
- 16 m2 estand tipus modular perfil plata i panell blanc a 2,45 m / h
- 1 magatzem 1 x1 m.
- Moqueta firal instal·lada directament a terra de palau.
ELECTRICITAT
-Il·luminació mitjançant focus de 100w a raó de 50w / m2.
- Escomesa elèctrica de 1,2 Kv diürna amb 1 base d'endoll de 220v 
- Potencia elèctrica

MOBILIARI
- 1 mostrador modular 1 x 0,50 x 1 m / h.
- 1 tamboret.
- 1 taula rodona blanca.
- 3 cadires pvc blanques.

RETOLACIÓ
-1 Rètol en lletra de pal per façana
- 1 vinil al mostrador de 94,5 x 91,5 cm

Stand modular tipus 25€/m2

Inclou:

STAND
- Estand tipus modular perfil plata i panell blanc a 2,45 m / h
- Moqueta firal instal·lada directament a terra de palau.
ELECTRICITAT
- Il·luminació mitjançant focus de 100w a raó de 50w / m2.
- Escomesa elèctrica 1,2 kv diürna amb 1 base d'endoll de 220v
RETOLACIÓ
-1 Rètol en lletra de pal per façana

No inclou : Potencia elèctrica : 59,14 €
Tasa Industria: 23,24 €

* 10% IVA no inclòs

Neteja no inclosa en el presupost



MÒDUL PACK 36M2 ORGANITZACIÓ TALLERS 5.545€

Inclou:
ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA

ESPAI I CONSTRUCCIÓ:
-Espai de 36 m2 amb moqueta a dos colors marcant el perímetre segons disseny, de moqueta 
firal sobre sòl del palau amb plàstic protector. Colors a triar entre verd gespa, blau ducats i rosa xiclet

- Magatzem modular en panell entapissat blanc de 4 x 1.5 x 2.45 m alçada.
- Frontal  de 4 x 2,45 m preparat per penjar lona.
- Lateral de 1,5 x 2,45 m alt folrat de fusteria pintat de blanc.
- Lateral de 1.5 mx 2.45 m d'alt amb porta de fusteria pintat de blanc.

ELECTRICITAT:
- 2 halogens de 150 W per a il·luminació general.
- 2 bases d'endoll dobles repartides per l'espai.
-1 Quadre elèctric de 1.2 Kw dins el magatzem.
- Potencia eléctrica

MOBILIARI:
- 1 mostrador melamina blanca amb prestatge
- 1 tamboret.
- 5 taules infantils.
- 20 tamborets infantils.
- 1 penjador de peu.
- 1 prestatgeria blanca.

RETOLACIO:
- 1 Lona frontal.
-1 Vinil mostrador de 94,5 x 91,5 cm

* 10% IVA no inclòs

Neteja no inclosa en el presupost

Tarifes de participació*



KIT DELIVERY DESK: Magatzem + taulell en versió modular 800 €

CONSTRUCCIÓ
- 1 magatzem en estructura modular color 

negre de 4 x1,50 x2,45 m / h,
- Frontal  de 1,93 x 0,91 m/ h.
- 1 mostrador DM 1,50 x 0, 50 x 1 m / h, amb

prestatge interior.

ELECTRICITAT
- 2 focus de braç de 300 w

- 1 endoll de 220 v
- 1 quadre elèctric 1,2 kw.
- Potencia eléctrica

MOBILIARI
- 1 tamboret

RETOLACIÓ
- 1 vinil per a espai 2 x 1  m / h.

KIT DELIVERY DESK: Magatzem + taulell en versió fusteria 1.800€

CONSTRUCCIÓ:
- Magatzem modular en panell entapissat blanc de 4 x 1.5 x 
0,45 m alçada.
- Frontal de 4 x 2,45 m preparat per penjar lona.
- Lateral de 1,5 x 2,45 m alt folrat de fusteria pintat de blanc.
- Lateral de 1,5 x 2,45 m d'alt amb porta de fusteria pintat de 
blanc.
ELECTRICITAT:
- 2 halogens de 150 W per a il·luminació general.
- 2 bases d'endoll dobles repartides per l'espai.
- 1 quadre elèctric de 1.2 Kw dins del magatzem.
- Potencia elèctrica
MOBILIARI:
- 1 mostrador tipus infància.
- 1 tamboret.

RETOLACIO:
- 1 lona frontal impresa de 4 x 2.,45 m alçada. * 10% IVA no inclòs

Neteja no inclosa en el presupost

Tarifes de participació*



Brand exposure

Amb la major visibilitat per a la seva marca 
Beneficis i modalitats de participació

Patrocinador de l’Esdeveniment

Patrocini l'esdeveniment i la seva campanya

de promoció amb una àmplia visibilitat de 

marca.

Brand experience

Patrocinador de Continguts

Organitzi la seva pròpia activitat o patrocini 

una de les nostres activitats "tot inclòs" per 

projectar els seus valors de marca. Consulteu 

Catàleg d'Activitats.

Brand display

Pot contractar espai lliure o mòduls

Per promoció de producte i organització de 

tallers.

Event Sponsor

15.000€

+ 20% Dto a Activity Sponsor

Activity Sponsor

Pressupost a mida amb activitats 

“clau en mà”

Expositor

Espai Lliure: 75€/m2

Stand bàsic: des de 33€ /m2 

Delivery Desk

Global Sponsor

25.000€

+ 40% Dto a Activity Sponsor

Patrocinador de l’Esdeveniment

Patrocini l'esdeveniment i la seva campanya 

de promoció amb la major visibilitat de marca.

Kit magatzem + mostrador 

Exclusiu per complementar l'espai destinat a 

activitats: Activity Sponsors



Notoriedad de 
marca

Global Sponsor: 25.000€ Event Sponsor: 15.000€ Activity Sponsor

MARKETING DIRECTO inclusión del logo en: inclusión del logo en: inclusión del logo en: 

Invitación X X ø

Entrada 2x 1 X X ø

Guia Visitante (100.000) Anuncio contraportada X X

Posters X X ø

E-MAIL MARKETING

E-mailings X X X

INTERNET

Home page principal Top banner right banner logo banner 

Home actividades Top banner right banner logo banner 

SOCIAL MEDIA 

Facebook X X X

Instagram X X X

Twitter X X X

Youtube (AFTERMOVIES) X Mención ø

PRENSA

Artículo en la revista del Saló Mención Mención ø

Entrevista X ø ø

PUBLICIDAD

Prensa Técnica X ø ø

SEÑALIZACIÓN

Lonas interiores X X X

Opis X X ø

PUBLICIDAD EXTERIOR

Autobuses  Barcelona X X ø

MouTV X X ø

Poster  Piruli X X ø

Lona Pza España X X ø

CONTRAPRESTACIONES ADICIONALES

Posibilidad sampling entrada festival X ø ø

Invitaciones gratuites para clientes 500 250 50

PRINCIPALS CONTRAPRESTACIONS DE PATROCINI



Prop del seu públic, tot és possible

27 DESEMBRE – 4 GENER 2017

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.firabarcelona.com/&ei=m_bJVMKsDcq5UeP7gOgD&bvm=bv.84607526,d.d24&psig=AFQjCNFMjvzB9dCTSyYd8IEkh3Kqn3ommg&ust=1422608409452231
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.firabarcelona.com/&ei=m_bJVMKsDcq5UeP7gOgD&bvm=bv.84607526,d.d24&psig=AFQjCNFMjvzB9dCTSyYd8IEkh3Kqn3ommg&ust=1422608409452231

