
16 - 17 MARÇ 2018
RECINTE MONTJUÏC

www.salofutura.com

#salofutura

Actualitza 
el teu perfil

Cifas del salón
VINGUI I CONTRACTI
ARA EL SEU ESPAI

902 233 200

+34 93 233 20 00

futura.ventas@firabarcelona.com

• En només dos dies es podrà posar en contacte amb 6.500 
visitants. 

• Punt únic de trobada amb alumnes nous per aconseguir 
preinscripcions /inscripcions.

• Presentació de novetats. 
• Promoció de cursos.
• Networking i sessions informatives per als visitants.

• Universitats.

• Escoles de negoci.

• Centres d’idiomes.

• Centres de formació contínua i desenvolupament directiu.

• Consultors de recursos humans.

• Entitats bancàries i financeres.

• Col·legis professionals.

• Fundacions.

• Portals educatius.

• Empreses nacionals i internacionals de reclutament de 
personal qualificat.

• Joves llicenciats i prellicenciats.
• Professionals en actiu.
• Comandaments intermedis.
• Empresaris.
• Titulats universitaris.
• Responsables de recursos humans.
• Autònoms.
• Executius i directius.

Aquí els professionals podran accedir a una d’una àmplia 
i qualificada oferta:

Un perfil específic que busca evolucionar i reinventar-se 
per orientar el seu futur professional:

Una cita ineludible... Una oferta orientada cap al futur

Públic actiu i molt interessat

ÀREES ESPECÍFIQUES

Punt de trobada entre la demanda empresarial i els 
universitaris interessats en incorporar-se al mercat laboral.

LI PERMETRÀ...

• Captar talent altament qualificat.

• Interactuar directament amb els candidats.

• Fer conèixer les oportunitats laborals de la seva empresa.

• Incrementar la visibilitat de la marca.

• Assessorament de professionals experts que ofereixen 
la seva experiència per trobar solucions a necessitats i 
dubtes en diverses qüestions.

• Tallers pràctics per buscar feina en l’àmbit nacional i 
internacional.

• Speaker’s Corner: sessions informatives sobre 
emprenedoria, presentació d’empreses, taules rodones 
i treball en Speed Networking. Els expositors hi poden 
participar si s’inscriuen en el programa d’activitats.

RECRUITMENT FORUM ACTIVITATS

El portal web que durant tot l’any aporta informa- ció i 
orientació acadèmica i professional a expositors i estudiants. 
Conté l’oferta presentada durant el saló i la complementa. 
Contractant el nostre servei obtindrà:

• Presència de marca.

• Preferència destacada en el cercador.

• Dades i contacte amb els visitants.

Un espai d’informació, orientació i assessorament individual, 
que ajudarà el visitant a escollir.

MODALITATS DE PARTICIPACIÓ

*Speaker’s Corner és un espai interactiu en el qual l’expositor podrà fer les seves ponències de 30 min. per presentar els nous productes o 
temes d’interès. Hi podrà participar inscrivint-se en el programa d’activitats.

Amb aquesta finalitat, el Speaker’s Corner estarà dotat del material audiovisual necessari per al ponent (pantalla, connexió a la xarxa i serveis 
d’àudio) així com de seients per al públic.

Cada presentació addicional 550 €

Mín. 48 m2 (4 mòduls de 12 m2): 15.098€ 

Exemple d’estand Growing Pack de 12 m2: 3.864€  

Exemple d’estand Growing Pack de 6 m2:  1.917€ 

BENEFICIS:
• Magatzem 4 x 1 m
• 4 mostradors modulars blancs 100 x 50 x 100 cm/h (sense portes)
• Mobiliari i il·luminació  
• Logotip en la Home visitants - Right Bàner  
• Visibilitat en flyer  
• Logo en 3 e-mailings captació visitants  
• Presència al portal formació 365°
• Inserció al Catàleg Oficial del Saló  
• 2 sessions addicionals de 30” en el Speaker’s Corner*  
• Wi-Fi gratuït  
• 3 parkings gratuïts  
• 600 invitacions  

SERVEIS INCLOSOS:
• Estand
• Assegurances obligatòries  
• Mobiliari i il·luminació 
• Magatzem 1 x 1 m
• 1 mostrador modular blanc 100 x 50 x 100 cm/h (sense portes)
• 1 parking gratuït
• 200 invitacions  
• Presència al portal formació 365°
• Inserció al Catàleg Oficial del Saló  
• Presentació de 30” en el Speaker’s Corner*
• Wi-Fi gratuït  

SERVEIS INCLOSOS: 
• Assegurances obligatòries   
• Mobiliari i il·luminació
• 1 mostrador modular blanc 100 x 50 x 100 cm/h (sense portes)  
• 3 passis d’expositor  
• 100 invitacions 
• Presència al portal formació 365°
• Inserció al catàleg oficial del Saló  
• Wi-Fi gratuït  

Preu: 15.098€ +IVA 
Preu si contracta abans del 30/10/2017: 14.570€ +IVA 

Preu: 3.864€ +IVA  
Preu si contracta abans del 30/10/2017: 3.732€ +IVA 

Preu: 1.917€ +IVA  

GLOBAL PARTNER

GROWING PACK - FUTURA

GROWING PACK - RECRUITMENT FORUM


