
Invitacions electròniques

Guia d'utilització d'enllaços/codis



Invitacions electròniques

Bescanvi d'enllaços



Si has rebut una invitació, fes 

clic al botó "Registra't"



Si has rebut només un enllaç, 

fes clic o enganxa'l a la barra del 

navegador.



Selecciona el tipus d'entrada

per continuar el procés



El codi només és vàlid per a una 

entrada.

Continua el procés.



Pots completar la teva entrada 
amb productes i activitats abans
de continuar teu registre.



Introdueix el teu correu
electrònic.

Si encara no tens un compte a 
Fira de Barcelona, introdueix una 
contrasenya nova i continua amb
el procés.

Completa el formulari amb les 
teves dades i imprimeix el passi
que rebràs per correu electrònic
per accedir al saló.



Introdueix el teu correu 
electrònic.
Si ja tens compte a Fira de 
Barcelona, però no recordes la 
teva contrasenya, pots sol·licitar
una nova fent clic aquí. 
Rebràs un correu electrònic per 
continuar el procés.

Completa el formulari amb les 
teves dades i imprimeix el passi
que rebràs per correu electrònic
per accedir al saló.



Invitacions electròniques

Bescanvi de codis descompte



Accedeix al web: 

https://www.forumgastronomicbarcelo

na.com/ca/compra-entrades/

https://www.forumgastronomicbarcelona.com/ca/compra-entrades/


Fes clic en un dels botons

"Comprar entrada"



Introdueix el codi gratuït al 

requadre i després fes clic a 

"VALIDAR CODI".



Selecciona el tipus d'entrada per 

continuar el procés.



El codi només és vàlid per a una 

entrada.

Continua el procés.



Pots completar la teva entrada 
amb productes i activitats abans
de continuar teu registre.



Introdueix el teu correu
electrònic.

Si encara no tens un compte a 
Fira de Barcelona, introdueix una 
contrasenya nova i continua amb
el procés.

Completa el formulari amb les 
teves dades i imprimeix el passi
que rebràs per correu electrònic
per accedir al saló.



Introdueix el teu correu 
electrònic.
Si ja tens compte a Fira de 
Barcelona, però no recordes la 
teva contrasenya, pots sol·licitar
una nova fent clic aquí. 
Rebràs un correu electrònic per 
continuar el procés.

Completa el formulari amb les 
teves dades i imprimeix el passi
que rebràs per correu electrònic
per accedir al saló.
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