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9 - 10 
Novembre
2022

Dades fiscals expositor                                                                                                                                          
Empresa                                                   NIF 

Adreça                                                     C.P.   

Població                                                    Província   Pais  

Telèfon*                                                    E-mail *                               Web* 

Dades comercials (si són diferents a les fiscals)
 
Nom comercial*                                 Adreça*         C.P.*  

Població                                                       Província*          Pais*                                              Telèfon                                                      

E-mail       Voleu rètol?     No    Sí,    Nom del rètol 

Idioma en què desitja rebre la comunicació del saló      Español       Català         English   

Responsable signatura del contracte
Nom                                                           Càrrec                              Població                                                        E-mail

 Responsable per aquesta fira
 Nom                                                          Càrrec                              Població                                                       E-mail 

Sectors d’ubicació   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    12    13    14    15    16  17   18    19    
Indiqui el sector que més el representa (veure sectors a la pàgina següent) 

Nom i cognoms          Data     Càrrec                   Signatura i segell

ENVIAR A: amas@firabarcelona.com  

Opcions de Visibilitat* 
  Wi-Fi  2.000 €                    Logo home de saló*  600 €              1 Banner a la newsletter i a la web** 1.000 €   

              
     

 APP  1.000 €               Lanyard 
 
3.000 €            Opcions de Merchandising 

 
2.000 €

                
 Senyalètica 

201.850 visites a la home page durant la campanya 2020    | ** Enviament a + 30.000 leads de la BBDD del saló |  *Veure detalls a la pàgina 7  (10% IVA no inclòs)

64 m2 (només espai) máx. 16 m2 (només espai) 32 m2 (només espai) 

OPORTUNITATS DE PATROCINI*

EAGLE SPONSOR 12.000 €TIGER SPONSOR 18.000 €UNICORN SPONSOR 30.000 € 

NOMÉS ESPAI: 200 € / M2

EspaI mínim 9 m2 Espai sol·licitat                  m2

No inclou: drets d’inscripció (290€ + 10% IVA)
Si voleu un estand personalitzat, si us plau 
contacteu amb amas@firabarcelona.com              

Opcions de difusió 
  1 slot 40 min. a workshop temàtic 1.000 €                       2 slots 40 min. a workshop temàtic 1.500 €  

 

2) Lona personalitzada 800 x 249 cm
     1u (1.971,24 €)   2u (3.487,57 €)  

1) Opció sense personalitzar
     7.350 €

STAND PACK

Si desitja un stand pack de diferent metratge per 285 €/m2 

addicional, contacteu amb: amas@firabarcelona.com

STAND PACK 16 m2

2)Lona personalitzada 400 x 249 cm
     1u (986,12 €)    2u (1.744,67 €) 

1) Opció sense personalitzar
     3.950 €

STAND PACK 9 m2

2) Lona personalitzada 300 x 249 cm
     1u (739,79 €)    2u (1.308,86 €)

1) Opció sense personalitzar
     2.450 €

No inclou drets d’inscripció (300€ + 10% IVA)
*Veure detalls a la pàgina 4

STAND PACK 16 m2  SPEAK CORNER

2) Lona personalitzada 400 x 249 cm
     1u (986,12 €)    2u (1.744,67 €) 

1) Opció sense personalitzar
     4.795€

STAND PACK 32 m2 

2) Lona personalitzada 305,5 x 249 cm 
     1u (739,79 €)   2u (1.308,86 €)   3u (1.826,71€)   4u (2.617,72€)

STAND PACK 64 m2

1) Opció sense personalitzar
     13.950 €

STAND PACK 32 m2  SPEAK CORNER

3) Personalitzar separador 200 x 200 cm 
     1u (395,05 €)    2u (698,93€)   

2) Lona personalitzada 800 x 249 cm
     1u (1.971,24 €)   2u (3.487,57 €)    

1) Opció sense personalitzar
     7.995 €

*Veure detalls a la pàgina 3

SOL·LICITUD 
PROPOSTA DE
PARTICIPACIÓ
EXPOSITOR 
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SECTORES

COEXPOSITOR
Coexpositor és tota aquella empresa amb presència física i comercial dins de l’estand de l’expositor principal.
Donant d’alta els seus coexpositors, podran beneficiar-se de:
• Accés Àrea de l’Expositor:

   Novetats            Catàleg Invitation Tool E-commerce (ServiFira, GastroFira, lloguer de sales, ...)             Hotels i viatges

Nom del coexpositor _________________________________  (empresa amb presència física i comercial dins de l’estand de l’expositor principal).

La quota de coexpositor sempre es factura a l’expositor principal, tret que aquest ens ho sol·liciti expressament per escrit.

MODALITATS DE PAGAMENT

Tots els pagaments s’han d’efectuar sempre a favor de Fira de Barcelona - BIZBARCELONA 2022, utilitzant una de les següents maneres:
• Rebut domiciliat (només per a comptes bancaris a Espanya). Si es tria aquesta modalitat, totes les factures que generi Fira de Barcelona
us seran tramitades per aquesta via de pagament.
• El xec ja no és via de pagament per a Fira de Barceona
• Ingrés en efectiu o pagament amb targeta de crèdit a les oficines de Serveis al Client de FIRA DE BARCELONA.
• Transferència bancària a qualsevol dels comptes bancaris indicats:

Perquè el pagament sigui registrat correctament, haureu d’indicar en la vostra transferència a favor de FIRA DE 
BARCELONA, el codi de client i el número de factura que hi apareix.

CAIXABANK: c/c 2100 0927 56 0200017660
SWIFT CODE: CAIXESBBXXX - IBAN CODE: ES49 2100 0927 5602 0001 7660
(transferències nacionals i internacionals)

BBVA: c/c 0182 6035 43 0201609244
SWIFT CODE: BBVAESMMXXX - IBAN CODE: ES19 0182 6035 4302 0160 9244
(transferències nacionals i internacionals)

BANC SABADELL: c/c 0081  5084  04  0001290030
SWIFT CODE: BSABESBB - IBAN CODE: ES19  0081  5084  0400 0129 0030
(transferències nacionals i internacionals)

BANCO POPULAR ESPAÑOL: c/c 0075 0002 2506 0442 2331
SWIFT CODE: POPUESMM - IBAN CODE: ES30 0075 0002 2506 0442 2331
(transferències nacionals i internacionals)

ADJUDICACIÓ DESPAI
L’adjudicació d’espais queda reservada a FIRA DE BARCELONA. S’efectuarà atenent els criteris generals assenyalats al Reglament 
General de Participació i, si escau, els assenyalats a les normes de participació. 

Política de Privacitat i informació sobre protecció de dades personals. Corresponsables del tractament: FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA amb CIF 
Q-0873006-A, Alimentaria Exhibitions SLU amb NIF B-62704457 i Fira Barcelona International Exhibitions and Services SL amb NIF B-66507088, com a empreses
participades de Fira Internacional de Barcelona, Barcelona, av. Reina Mª Cristina s/n 08004. Finalitat: Tractar les seves dades en relació amb la seva participació al saló 
de referència. Legitimació:  Necessària per a l’execució del contracte de participació. Destinataris: No se cediran dades a tercers.  Drets: Teniu dret a accedir, rectificar 
i suprimir les dades, així com els drets de portabilitat i limitació del tractament, que es detallen a la informació addicional. Informació addicional: Podeu consultar la 
informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: www.firabarcelona.com “Política de Privadesa”.

Quota coexpositor: 600 € + IVA

DRETS D’INSCRIPCIÓ 
Els DRETS D’INSCRIPCIÓ són de 300€ + 10% IVA. Rebuda per FIRA DE BARCELONA la Sol·licitud de Participació, aquesta remetrà a l’em-
presa sol·licitant factura pel concepte de DRETS D’INSCRIPCIÓ, venciment 30 dies data factura. FIRA DE BARCELONA no tramitarà cap 
sol·licitud mentre no s’hagin abonat els drets d’inscripció. En cap cas no es procedirà a la devolució de l’import abonat en concepte de 
Drets d’Inscripció.

ASSEGURANCES INCLOSES
Les assegurances obligatòries de Responsabilitat Civil i Danys materials inclouen:
• Responsabilitat civil. Capital assegurat: 300.000 € • Franquícia: 1.500 € • Danys materials, exclòs el robatori.
• Capital assegurat: 20.000 € • Franquícia: 1.000 €

1. Business Services
2. Comunicació & RRSS
3. Vendes & Digital Commerce
4. Màrqueting Digital & Automatització
5. Mobile & Web Services
6. Logistica & Supply Chain
7. People & Talent

8. Coworking & Centres de negocis
9. Big data, IOT & Ciberseguretat
10. Finance
11. Consulting
12. Franquícies
13. Promotores i institucions públiques
14. Membres Bizcommunity

15. Xarxes d’acompanyament
16. Economia social
17. Mitjans de comunicació
18. Associacions, Cooperatives i

Col·legis Professionals
19. Formació
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OPORTUNITATS DE PATROCINI

UNICORN 
30.000 €

Retorn de la 
inversió 120.000 €

ABANS DE L’ESDEVENIMENT
Logo en anuncis de premsa i revistes
Logo a la home page de la web
Logo a la campanya d’emailings
base de dades visitants
Bàner a la newsletter i web
Publicació de notícies a la newsletter
Publicacions al Twitter oficial del saló
Publicacions al Linkedin oficial del saló
Interacció activa a Twitter
Ubicació preferent a la zona expositiva

2n nivell

2n nivell

2n nivell

Sí

3

3

3

Sí

Sí

DURANT L’ESDEVENIMENT
Logo a la senyalètica interior i exterior
Logo a la guia digital de visitants
Logo a l’acreditació digital del saló
Logo indicant la localització de l’estand al plànol
Logo a totes les sales i espais del saló
Espai preferent
Workshop a la zona expositiva
Places d’aparcament durant els dies de celebració

2n nivell

2n nivell

2n nivell

Sí

2n nivell

64m2

2

8

POST ESDEVENIMENT
Logo a la memòria resum
Enviament de la memòria de resultats

2n nivell

ABANS DE L’ESDEVENIMENT
Logo a la home page de la web
Logo a la newsletter
Logo en les trameses comercials i de visitants
Publicació de notícies a la newsletter
Publicacions al Twitter oficial del saló
Publicacions al Linkedin oficial del saló
Interacció activa a Twitter
Ubicació preferent a la zona expositiva

3r nivell

3r nivell

3r nivell

2

2

2

Sí

Sí

POST ESDEVENIMENT
Logo a la memòria resum
Enviament de la memòria de resultats

3r nivell

DURANT L’ESDEVENIMENT
Logo a la senyalètica interior i exterior
Logo a la guia digital de visitants
Espai preferent
Workshop a la zona expositiva
Places d’aparcament durant els dies de celebració

3r nivell

3r nivell

32m2

1

4

TIGER 
20.000 €

Retorn de la 
inversió 80.000 €

ABANS DE L’ESDEVENIMENT
Publicacions al Twitter oficial del saló
Publicacions al Linkedin oficial del saló
Ubicació preferent a la zona expositiva

1

1

Sí

Sí

16m2

1

2

EAGLE 
15.000 €

Retorn de la 
inversió 60.000 €

POST ESDEVENIMENT
Logo a la memòria resum
Enviament de la memòria de resultats

DURANT L’ESDEVENIMENT
Sponsoring destacat a 1 d’aquestes zones:
Sala conferències, Sales workshops, Zones
Speaker Corner, Zona Net & Drinks
Espai preferent
Workshop a la zona expositiva
Places d’aparcament durant els dies de celebració

LLEGENDA ORDRE D’APLICACIÓ DE LOGOS

PROMOTORS

UNICORN

TIGER

Logotip 1r nivell

Logotipo2n nivell

Logotip 3r nivell
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1) OPCIÓ SENSE PERSONALITZAR

Preu Pack 9 m2  2.450 €
10% IVA no inclòs

Stand Pack 9 m2 

Fitxa tècnica

•  9 m2 de moqueta firal instal·lada
•  Paret estructura recoberta amb tela 245 cm/h
•  1 rètol per expositor
•  Lluminària led

•  1 quadre elèctric 1,2 kw
•  1 taulell 100 x 50 x 100 cm/h
•  1 tamboret
•  1 taula rodona blanca
•  3 cadires blanques

2) OPCIÓ LONES IMPRESES PERSONALITZADES

Possibilitat de personalitzar el teu estand amb una lona

1 Lona 300 x 249 cm 739,79 €
2 Lones 300 x 249 cm 1.308,86 €

El material que recobreix les parets és de lona tèxtil que no permet penjar elements gràfics.

(30% de descompte a la segona unitat)

No inclou:
• Drets d’inscripció
       (300 € + 10% IVA)

Fitxa tècnica

•  16 m2 de moqueta firal instal·lada
•  Paret estructura recoberta amb tela 245 cm/h
•  1 rètol per expositor
•  Lluminària led

•  1 quadre elèctric 1,2 kw
•  1 taulell 100 x 50 x 100 cm/h
•  1 tamboret
•  2 taules rodones blanques
•  6 cadires blanques

El material que recobreix les parets és de lona tèxtil que no permet penjar elements gràfics.

1) OPCIÓ SENSE PERSONALITZAR
Precu Pack 16 m2  3.950 €
10% IVA no inclòs

Stand Pack 16 m2 

2) OPCIÓ LONES IMPRESES PERSONALITZADES

Possibilitat de personalitzar el teu estand amb una lona
1 Lona 400 x 249 cm 986,12 €
2 Lones 400 x 249 cm 1.744,67 €

No inclou:
• Drets d’inscripció
       (300 € + 10% IVA)

STAND PACKS

La configuració dels Stands Pack vindrà determinada per la diagramació de lespai. En cas de contractar sòl lliure cal presentar el projecte a l’organització del saló.
Si voleu contractar serveis addicionals dels Stands Pack contacte si us plau amb ServiFira trucant al 902 233 200.
Els Stands Pack es lliuraran 48 h abans de la inauguració del saló sempre que disposem de la contractació de l’estand i de tota la informació requerida 15 dies 
abans de l’inici del muntatge oficial.
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Stand Pack 16 m2 

1) OPCIÓ SENSE PERSONALITZAR

Preu Pack 32 m2  7.350 €
10% IVA no inclòs

Stand Pack 32 m2 

2) OPCIÓ LONES IMPRESES PERSONALITZADES

Possibilitat de personalitzar el teu estand amb una lona
1 Lona 800 x 249 cm 1.971,24 €
2 Lona 800 x 249 cm 3.487,57 €

Fitxa tècnica

•  32 m2 de moqueta firal instal·lada
•  Paret estructura recoberta amb tela 245 cm/h
•  1 rètol per expositor
•  Lluminària led

•  1 quadre elèctric 1,2 kw
•  1 taulell 100 x 50 x 100 cm/h
•  1 tamboret
•  2 taules rodones blanques
•  6 cadires blanques

No inclou:
• Drets d’inscripció
       (300 € + 10% IVA)

El material que recobreix les parets és de lona tèxtil que no permet penjar elements gràfics.

Stand Pack 16 m2 Speak Corner 

1) OPCIÓ SENSE PERSONALITZAR

Preu Pack 16 m2  4.795 €
10% IVA no inclòs

2) OPCIÓ LONES IMPRESES PERSONALITZADES

Possibilitat de personalitzar el teu estand amb una lona
1 Lona 400 x 249 cm (986,12 €
2 Lones 400 x 249 cm 1.744,67 €

Fitxa tècnica

•  16 m2 de moqueta firal instal·lada
•  Paret estructura recoberta amb tela 245 cm/h
•  1 rètol per expositor
•  Lluminària led

•  1 quadre elèctric 1,2 kw
•  1 taulell 100 x 50 x 100 cm/h
•  1 tamboret
•  2 taules rodones blanques
•  6 cadires blanques

No inclou:
• Drets d’inscripció
       (300 € + 10% IVA)

El material que recobreix les parets és de lona tèxtil que no permet penjar elements gràfics.

La configuració dels Stands Pack vindrà determinada per la diagramació de lespai. En cas de contractar sòl lliure cal presentar el projecte a l’organització del saló.
Si voleu contractar serveis addicionals dels Stands Pack contacte si us plau amb ServiFira trucant al 902 233 200.
Els Stands Pack es lliuraran 48 h abans de la inauguració del saló sempre que disposem de la contractació de l’estand i de tota la informació requerida 15 dies 
abans de l’inici del muntatge oficial.
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1) OPCIÓ SENSE PERSONALITZAR

Preu Pack 64 m2  13.950 €
10% IVA no inclòs

Stand Pack 64 m2 

2) Possibilitat de personalitzar el teu estand amb una lona
1 Lona 305,5 x 249 cm 739,79 €       
2 Lones 305,5 x 249 cm 1.308,86 €
3 Lones 305,5 x 249 cm 1.826,71 €    
4 Lones 305,5 x 249 cm 2.617,72 €

La configuració dels Stands Pack vindrà determinada per la diagramació de lespai. En cas de contractar sòl lliure cal presentar el projecte a l’organització del saló.
Si voleu contractar serveis addicionals dels Stands Pack contacte si us plau amb ServiFira trucant al 902 233 200.
Els Stands Pack es lliuraran 48 h abans de la inauguració del saló sempre que disposem de la contractació de l’estand i de tota la informació requerida 15 dies 
abans de l’inici del muntatge oficial.

Fitxa tècnica
• 64 m2 de moqueta firal instal·lada
• Paret estructura recoberta amb tela 245 cm/h
• 1 magatzem 300 x 300 cm
• 1 rètol per a expositor
• Lluminària led

• 1 quadre elèctric 1,2 kw (sobrant mínim 300 w)
• 4 taules rodones blanques
• 12 cadires blanques
• 1 moble fullet safates
• 2 taulells 100 x 50 x 100 cm/h
• 2 tamborets 

No inclou:
• Drets d’inscripció
       (300 € + 10% IVA)

El material que recubre las paredes es de lona textil que no permite colgar elementos gráficos.

Fitxa tècnica
•  32 m2 de moqueta firal instal·lada
•  Paret estructura recoberta amb tela 245 cm/h
•  1 separador autoportant 200 x 200 cm/h
•  1 rètol per expositor
•  Lluminària led

•  1 quadre elèctric 1,2 kw
•  1 taulell 100 x 50 x 100 cm/h
•  1 tamboret
•  1 taula rodona blanca
•  3 cadires blanques
•  4 puffs pomp II

No inclou:
• Drets d’inscripció
       (300 € + 10% IVA)

Stand Pack 32 m2 Speak Corner 

1) OPCIÓ SENSE PERSONALITZAR

Preu Pack 32 m2  7.995 €
10% IVA no inclòs

2) Possibilitat de personalitzar el teu estand amb una lona
1 Lona  800 x 249 cm 1.971,24 €    2 Lones  800 x 249 cm 3.487,57 
Possibilitat de personalitzar el separador amb una lona1 
Lona 200 x 200 cm 395,05 €    2 Lones  200 x 200 cm 659,92 €

El material que recobreix les parets és de lona tèxtil que no permet penjar elements gràfics.
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OPCIONS DE VISIBILITAT

Opis exterior 
Mida: 1,05 x 1,65 m 

Nombre de cares: 2

Ubicació: Pl. Espanya

Preu: 550 €

Torreta quadrangular
Mida: 1,5 x 4 m 

Nombre de cares: 4

Ubicació: Pl. Espanya

Preu: 1.000 €

Lona interior 
Mida: 2 x 6 m 

Nombre de cares: 2

Ubicació: 
Interior Palau
sobre l’estand

Preu: 1.000 €

Suport Interior
Mida: 1,10 x 1,75 m 

Nombre de cares: 2

Ubicació: Hall 

Preu: 400 €

Repartiment Publicitat 
Cànon de repartiment de 
publicitat al recinte

Ubicació: 
Espais destinats
al repartiment

Preu: 180 € / dia

PATROCINI DIGITAL

APP
Què inclou

Splash screen

Bàner central

Fresh content

Preu: 1.000 €

WIFI
Què inclou

Nom de la wifi

Logo a pantalla d’inici

Bàner

Preu: 2.000 €

Lead Retrieval 

Gestor de contactes
per escanejar, fer seguiment
i obtenir informació
detallada sobre les visites
a l’estand.

Preu: 250 € / Escáner

MERCHANDISING

Preu: 2.000 € 

EDIGESA

T. 933 227 417

biz@edigesa.com

Contacte per 
a contractació

Logo al polo / jaqueta de l’equip 
BIZ (aprox. 40 persones)

Gadget Speakers

El teu 
logo
aquí

Lanyard

Preu: 3.000 € 

El teu 
logo
aquí
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