LIVE HOSTELCO!
Impulsa la innovació i afavoreix el networking a través d’activitats:
Live Hotel. Viu l'experiència
Un espai experiencial. Un lloc on comprovar en
directe com el disseny i l'equipament influeixen
directament en l'experiència dels clients.
Hostelco Awards. L'excel·lència té premi
Guardons de prestigi que reconeixen l'esforç, l'excel·lència i la
innovació d'empreses i professionals de sector Horeca, amb
categories de l'àmbit d’Atmosphere.
Live Restaurant. La clau està en la taula
Un espai flexible i adaptable que es transformarà
segons les necessitats i el moment del dia.
La realitat del sector, en directe.

Quines tendències anticipen la gastronomia i l'hostaleria del futur? un espai
participatiu en el qual assistir a inspiradors showcookings, aprendre al costat
de xefs amb estrelles Michelin i descobrir l'últim del sector.
Live Garden. El protagonisme de l'exterior
Un espai exterior experiencial on gaudir d'una
beguda o refrigeri

VOLS PATROCINAR L'ESDEVENIMENT?

T'oferim una gran varietat d'opcions publicitàries per
reforçar la teva presència a HOSTELCO i atreure el
màxim de professionals.

Live Hotel. Viu l'experiència
Un espai experiencial. Un lloc on comprovar en directe com el disseny i
l'equipament influeixen directament en l'experiència dels clients.
RECREACIÓ D'UN HOTEL de la mà de decoradors i interioristes del sector
hoteler. Al 2018 va ser visitat per 7.000 professionals. Els dissenyadors i
proveïdors el van valorar molt satisfactòriament.
EXPERIÈNCIA 2018 Així van viure Hostelco LIVE HOTEL Jordi Canora i
Genís Solé de Inusual Disseny, la directora de compres de l'Westin Palace
Madrid, Cristina Simó, i Carmen Fernández, arquitecta tècnica de la
Fundació ONCE.

LIVE HOSTELCO!
Atmosphere impulsa la innovació i afavoreix el networking a través d’activitats:

CATEGORÍA: PARTNER

DESCRIPCIÓ I CONTRAPRESTACIONS :
• Cessió de producte o generació d'experiència a HOSTELCO Live Hotel
• Stand al Village Atmosphere + 20 invitacions electròniques de 1 dia al saló Hostelco (si
no és empresa expositora)
• Inclusió al llistat d'expositors que es publicarà al web, guia visitant i in situ
• 2 Invitacions a Hostelco Awards
• Visibilitat del logo a:
– Tota en la comunicació referent a Live Hotel: web, RRSS, newsletters i guia del
visitant
– Suports de comunicació al espai Live Hotel

LIVE HOSTELCO!
Atmosphere impulsa la innovació i afavoreix el networking a través d’activitats:

CATEGORÍA: ROOM PARTNER

DESCRIPCIÓ I CONTRAPRESTACIONS :
• Espai a Hostelco Live Hotel (32 m2)
• Stand al village Hostelco Live Hotel + 20 invitacions electròniques de 1 dia al saló Hostelco
(si no és empresa expositora)
• Inclusió al llistat d'expositors que es publicarà al web, guia visitant i in situ.
• Presència en el vídeo resum d’HOSTELCO Live Hotel
• 2 Invitacions a Hostelco Awards
• Visibilitat del logo a:
– Tota en la comunicació referent a Live Hotel: web, RRSS, newsletters i guia del visitant
– Suports de comunicació al espai Live Hotel

LIVE HOSTELCO!
Atmosphere impulsa la innovació i afavoreix el networking a través d’activitats:

CATEGORÍA: OFFICIAL PARTNER
DESCRIPCIÓ I CONTRAPRESTACIONS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naming d'Hostelco Live Hotel Powered by
Únic sponsor i exclusiu
Pàgina de publicitat a la Guia del visitant
Presència al vídeo resum d’HOSTELCO Live Hotel
Espai a Hostelco Live Hotel de 32m2
Stand al village Atmosphere
Espai de reunions a Hostelco Live Hotel
Inclusió en el llistat d'expositors que es publicarà al web, guia visitant i in situ
Inclusió de les accions desenvolupades pel partner a l’agenda del saló
Cessió de producte per part de l'Official Partner
65 invitacions electròniques de 1 dia al saló Hostelco
6 Invitacions a Hostelco Awards
Visibilitat del logo a:
– Tota en la comunicació referent a Live Hotel: web, RRSS, newsletters i guia del visitant
– Suports de comunicació al espai Live Hotel

Live Restaurant. La clau està en la taula
Un espai flexible i adaptable que es transformarà segons les
necessitats i el moment del dia.
L'espai està enfocat a directors de cadenes hoteleres, directors de
cadenes de restauració, interioristes, decoradors i arquitectes.
Live Restaurant oferirà degustacions d’una selecció de productes
d’Innoval, l'espai d'exposició de Alimentària de les novetats de la
indústria alimentària.
També acollirà el còctel de benvinguda dels Hosted Buyers, un total de
500 professionals nacionals i internacionals d'alt nivell, amb poder de
decisió de compra.
RECREACIÓ D'UN RESTAURANT & BAR EXPERIENCIAL

LIVE HOSTELCO!
Atmosphere impulsa la innovació i afavoreix el networking a través d’activitats:

CATEGORÍA: PARTNER
DESCRIPCIÓ I CONTRAPRESTACIONS :
• Cessió de producte o generació d'experiència a HOSTELCO Live Restaurant
• Stand al Village Atmosphere + 20 invitacions electròniques de 1 dia al saló Hostelco
(si no és empresa expositora)
• Inclusió al llistat d'expositors que es publicarà al web, guia visitant i in situ
• Exclusivitat en la seva categoria
• 2 Invitacions a Hostelco Awards
• Visibilitat del logo a:
– Tota en la comunicació referent a Live Restaurant: web, RRSS, newsletters i guia del visitant
– Suports de comunicació al espai Live Restaurant

LIVE HOSTELCO!
Atmosphere impulsa la innovació i afavoreix el networking a través d’activitats:

CATEGORÍA: OFFICIAL PARTNER
DESCRIPCIÓ I CONTRAPRESTACIONS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naming d'Hostelco Live Restaurant & Bar Powered by
Únic sponsor i exclusiu en la seva categoria
Pàgina de publicitat a la Guia de l'visitant
Presència al vídeo resum d’HOSTELCO Live Restaurant & Bar
Espai a Hostelco Live Restaurant & Bar
Inclusió al llistat d'expositors que es publicarà al web, guia visitant i in situ
Inclusió de les accions desenvolupades pel partner a l’agenda del saló
Cessió de producte per part de l'Official Partner
65 invitacions electròniques de 1 dia al saló Hostelco
6 Invitacions a Hostelco Awards
Visibilitat del logo a:
– Tota en la comunicació referent a Live Restaurant: web, RRSS, newsletters i guia del visitant
– Suports de comunicació al espai Live Restaurant

Live Garden. El protagonisme de l'exterior
Un espai exterior experiencial on gaudir d'una
beguda o refrigeri.

LIVE HOSTELCO!
Atmosphere impulsa la innovació i afavoreix el networking a través activitats:

CATEGORÍA: OFFICIAL PARTNER
DESCRIPCIÓ I CONTRAPRESTACIONS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naming d'Hostelco Live Garden Powered by
Únic sponsor i exclusiu en la seva categoria
Pàgina de publicitat a la Guia del visitant
Presència al vídeo resum d‘HOSTELCO Live Garden
Cessió de l'espai Live Garden a l'Official Partner
Inclusió de les accions desenvolupades pel partner a l’agenda del saló
Cessió de producte per part de l'Official Partner
65 invitacions electròniques de 1 dia al saló Hostelco
6 Invitacions a Hostelco Awards
Visibilitat del logo a:
– Tota en la comunicació referent a Live Garden: web, RRSS, newsletters i guia del visitant
– Suports de comunicació al espai Live Garden

Hostelco Awards. L'excel·lència té premi
Guardons de prestigi que reconeixen l'esforç, l'excel·lència i la innovació d'empreses i professionals de
sector Horeca. Els premis reuneixen fins a 350 professionals de sector i generen gran repercussió
mediàtica.
V
CATEGORIES
HOTELERIA I
ALLOTJAMENTS
TURÍSTICS
Millor concepte
Millor reposicionament
Millor projecte d’interiorisme

RESTAURACIÓ

Millor concepte
Millor projecte cuina
Millor projecte interiorisme
Millor projecte rest. col·lectiva

PRODUCTE

PROFESSIONAL

Millor producte del any

Millor trajectòria professional

PADRINA D’EXCEPCIÓ
Carme Ruscalleda
La gran dona de la cuina d'avantguarda española. Durant 30 anys ha
estat al comandament de la cuina al seu restaurant Sant Pau amb 3
estrelles Michelin, fins al seu tancament el 2018.
Actualment continua amb l'assessoria gastronòmica global de l'Hotel
Mandarín a Barcelona i el seu restaurant Sant Pol a Tòquio.

CATEGORÍA: PARTNER
•
•
•
•
•
•

Lliurament d'un premi com a partner
Cessió de producte
Menció de la marca a la Gala de lliurament
20 invitacions electròniques de 1 dia al saló Hostelco
4 Invitacions a Hostelco Awards
Visibilitat del logo a:
– Tota en la comunicació referent Hostelco Awards: web, RRSS, newsletters
i guia del visitant
– Photocall de la gala

CATEGORÍA: PARTNER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naming d’HOSTELCO AWARDS Powered by
Únic sponsor i exclusiu en la seva categoria
Pàgina de publicitat a la Guia del visitant
Presència al vídeo resum d’HOSTELCO AWARDS
Lliurament d'un premi com a partner
Cessió de producte o exposició al còctel
Especial menció de la marca a la Gala de lliurament
65 invitacions electròniques de 1 dia al saló Hostelco
12 Invitacions a Hostelco Awards
Visibilitat del logo a:
– Tota en la comunicació referent Hostelco Awards: web, RRSS, newsletters
i guia del visitant
– Photocall de la gala

La realitat del sector, en directe.

AUDITORI

Quines tendències anticipen la gastronomia i l'hostaleria del
futur? un espai participatiu en el qual assistir a inspiradors
showcookings, aprendre al costat de xefs amb estrelles Michelin
i descobrir l'últim del sector.

Experience

SHOWCOOKINGS

Acull ponències, taules rodones, tastos
i demos de noves tècniques i
productes

4 COOKING STATIONS
Els millors xefs del moment cuinen en directe.

TALLER Magistral Experience

SALA TANCADA I EXCLUSIVA.
Ponències singulars dels xefs més influents del
panorama nacional i internacional.

VOLS PATROCINAR L'ESDEVENIMENT?

Contacta’ns

sponsors@hostelco.com

