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1. INTRODUCCIÓ 

FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA, amb domicili social a Av. Reina Mª Cristina, s / n, 08004 
Barcelona s'adreça a totes les empreses expositores de la sala Piscina & Wellness Barcelona i 
BBConstrumat 2021 (29 de novembre-2 de desembre) , organitzat per Fira de Barcelona, que 
vulguin presentar els seus productes a l'espai Wellness Experience (WE). 

El WE es un espai en funcionament real d'un Wellness sostenible des d'un punt de vista 
econòmic, funcional i mediambiental, en el qual s'exposaran de forma dinàmica equipaments, 
productes, instal·lacions i materials claus del sector. Una opció, per a les empreses expositores 
d’ambdós esdeveniments de presentar les últimes tendències i novetats de la indústria del 
benestar. Un model d'èxit, avalat per experts, amb l'objectiu d'aportar idees i solucions en 
disseny, gestió, màrqueting i productes. Aquest espai serà accessible i gratuït per a tots els 
visitants d’ambdós esdeveniments.  

L'organitzador es reserva el dret de desconvocar aquesta activitat si no hi ha, segons el seu 
criteri, suficients peticions per part de les empreses expositores, que permetin fer una mostra 
amb un contingut prou interessant per als visitants del saló. 

2. INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ 
Els interessats s'han de registrar a la plataforma expressament dissenyada, on trobareu els 
formularis a emplenar, i enviar la documentació que s’hi demana, abans del 15 d'octubre de 
2021. 

Cal registrar-se a la plataforma per poder enviar la documentació següent: 

A. Registre mitjançant un formulari d'inscripció que trobarà juntament amb les bases 
al web de Piscina & Wellness Barcelona i de BBConstrumat: 
https://solicitud.piscinawellness.com/ca/call-wellness-experience/. 

B. Juntament amb el formulari d'inscripció, és imprescindible adjuntar la 
documentació addicional (descripció del producte o fitxa tècnica, fotografia, 
plànols, beneficis del producte, etc.) per tal que el Comitè Tècnic disposi de la 
màxima informació per a avaluar el producte. En aquest formulari d'inscripció es 
podran presentar fins a un màxim de 5 productes 

3. QUOTA D'INSCRIPCIÓ 

Les quotes d'inscripció són les següents: 

• Expositors de Piscina & Welless Barcelona i BBConstrumat: Gratuïta (màxim de 5 
productes).  

https://solicitud.piscinawellness.com/ca/call-wellness-experience/
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• Co-expositors: 500 € + 10 % IVA per cada producte presentat i acceptat * 

• Els expositors i coexpositors  de tots dos esdeveniments, un cop escollits pel comitè de 
selecció, podran contractar les diferents opcions de Partnership Wellness, és en aquest 
cas de participació on tindrà visibilitat la seva marca en l’on-site de l'activitat. 

• En els casos en què el material necessari per al desenvolupament de l'àrea WE no sigui 
proposat per cap empresa expositora o co-expositora, Fira de Barcelona pot proposar 
una empresa externa que ho subministri. 
 
*La participació en el WE serà facturada directament per Fira de Barcelona a les empreses co-expositores, 

un cop concretada la quantitat de productes acceptats. 

El nombre de productes acceptats per empresa expositora o co-expositora està subjecte a la 
disponibilitat d'espai i a la seva adequació a principis d'innovació, sostenibilitat i digitalització.  

4. CRITERIS  DE SELECCIÓ 

La inscripció serà efectiva un cop acceptat el producte per part del Comitè Tècnic. 

Criteris d'acceptació: 

o Novetat, disseny, innovació, economia, sostenibilitat i funcionalitat al projecte. 

A més, es valorarà el fet que les empreses expositores siguin fabricants del producte o 
equipament, o només en siguin distribuïdores. 

L'Organització informarà, per correu electrònic, a la persona de contacte indicada per l'empresa 
expositora en el formulari d'inscripció, sobre l'acceptació o no del producte per a la seva 
participació en el WE. Aquesta comunicació es realitzarà a partir del 29 d'octubre de 2021. 

5. COMITÉ DE SELECCIÓ I SECRETARIA TÈCNICA 

El Comitè de Selecció estarà format per personal de per personal de la Comissió de Treball 

Wellness.  El Comitè de Selecció podrà sol·licitar, si ho considera oportú, informació addicional 

en relació amb les propostes presentades. 

La Secretaria Tècnica de la documentació sol·licitada per a participar en 

aquesta call és Barter Partership (congresos@firabarcelona.com). 
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6. EXPOSICIÓ DELS PRODUCTES 

Els productes s'exposaran a l'àrea WE segons el projecte definit per part de l'organització. És 
responsabilitat de l'organitzador, mitjançant el Comitè del WE, indicar a cada expositor on anirà 
ubicat el seu producte dins el WE. 

Per això, és imprescindible indicar en el formulari d'inscripció les mesures i el pes del producte, 
així com el temps necessari per a la seva instal·lació, per tal de definir els temps de muntatge. 

En cas de no rebre aquesta informació, l'organització no podrà valorar la possibilitat de 
participació del producte en el WE. 

Cada material o producte acceptat haurà d'anar acompanyat físicament d'una cartel·la 
explicativa del material o producte, que l'Organització enviarà a l'empresa expositora un cop 
acceptada la seva proposta pel Comitè Tècnic. Aquesta cartel·la, de mida A4, es farà arribar als 
seleccionats i haurà de ser emplenada per cada empresa amb els detalls necessaris i com a 
mínim en un dels idiomes indicats (català, castellà o anglès), i serà col·locada per l'organització 
en la posició i la ubicació que el Comitè Tècnic de Wellness consideri adient. 

Els productes exposats seran instal·lats per personal de la pròpia empresa expositora, que 
s'ocuparà del manteniment dels mateixos durant els dies de celebració de tots dos 
esdeveniments. El material exposat s'haurà de poder posar en funcionament per fer 
demostracions durant el període d'exposició. 

A aquest efecte, s'haurà de tenir en compte la normativa general de muntatge i desmuntatge 
de Fira de Barcelona, disponible a l'Àrea d'Expositor, accessible des de les webs de tots dos 
esdeveniments (http://www.piscinawellness.com i https://www.construmat.com/). 

7. MUNTATGE DE L'EXPOSICIÓ 

La instal·lació física dels productes que s'exposaran al WE es durà a terme durant els dies de 
muntatge establerts per l'Organització i segons l'ordre establert per Fira de Barcelona, 
juntament amb el Comitè Tècnic de WE. 

A partir del 5 de novembre, l'Organització contactarà amb les empreses expositores per 
comunicar-los la ubicació assignada al seu producte, el dia de muntatge i les necessitats durant 
el muntatge, la celebració i el desmuntatge. 

L'empresa expositora serà l'encarregada de proporcionar tots els mitjans tècnics i humans 
necessaris per a la instal·lació i desmuntatge dels equips en els espais assignats, assumint al seu 
cost les despeses de transport, d'instal·lació i de desmuntatge que se'n puguin derivar. 

file:///C:/Users/mdcubero/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/P8GTCYK4/(http:/www.piscinawellness.com%20i%20https:/www.construmat.com/)


 

 
 

 
 WELLNESS EXPERIENCE 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

ESDEVENIMENTS PISCINA & WELLNESS BARCELONA 
I BBCONSTRUMAT 2021 

  

 Pag. 4 

Fira de Barcelona no es fa responsable dels danys, deterioraments o pèrdues que, si escau, 
poguessin patir els productes facilitats per l'expositor a la zona WE. 

8. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

FIRA DE BARCELONA es reserva el dret de reproduir informació i imatges de les propostes 

presentades per les empreses que participen a la Call de Wellness Experience en tots els suports 

documentals que consideri convenients, amb finalitats informatives i divulgatives. Els autors 

sempre se citaran al peu de cada proposta. Els participants han de presentar propostes originals 

que no infringeixin en cap cas els drets de tercers. En cas que es produeixi qualsevol reclamació 

en aquest sentit, FIRA DE BARCELONA quedarà exonerada de qualsevol responsabilitat derivada 

d'aquestes reclamacions. Així mateix, els participants es responsabilitzaran de les reclamacions 

que puguin presentar les entitats de drets de propietat intel·lectual a les quals estiguin adscrits. 

No es faran públiques les propostes presentades en aquesta convocatòria que no hagin estat 

seleccionades. 

9. ACCEPTACIÓ D'AQUESTES BASES 

La participació a la Call de Wellness Experience comporta la plena acceptació d'aquestes bases. 

La manifestació en el sentit de no acceptar la totalitat o part de les bases implica l'exclusió del 

participant i, en conseqüència, FIRA DE BARCELONA quedarà eximida del compliment de les 

seves obligacions amb aquest participant. 

FIRA DE BARCELONA es reserva el dret a eliminar la participació, justificadament, de qualsevol 

persona que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari 

d’aquesta promoció. 

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia o discrepància que pugui sorgir relacionada amb la 

interpretació o l'aplicació d'aquestes Bases, Fira Barcelona i els participants en la promoció se 

sotmeten expressament a la jurisdicció i a la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, 

amb renúncia expressa a qualsevol fur que els pugui correspondre.  

10.  MODIFICACIÓ DE LES BASES 
FIRA DE BARCELONA es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment, qualsevol modificació, 

supressió i/o addició a les presents bases. Aquests canvis es comunicaran als participants ja 

inscrits.  
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11. LLISTAT DE PRODUCTES NECESSARIS PER AL WELLNESS 

EXPERIENCE I SALA DE CONFERÈNCIES 
 
Mobiliari i decoració 

o 1 taulell de recepció 

o 2 banquetes de recepció 

o Tovalloles i barnussos 

o 4 Prestatgeries en cabines tractaments 

o 4 Cadires 

o 4 Penjadors peu 

o Complements decoratius 

o Lloguer de 50 plantes de gran port 

Paviments i revestiments 

o Paviment de gres platja piscina 

o Revestiment interior piscina 

o Sobreeixidor perimetral 

o Paviment de vinil Wellness Experience 

Equipament piscina 

o 2 Llits d'aigua o similar 

o 1 Coll de cigne o similar 

o 1 Cascada similar 

o 3 Dolls massatge 

o 2 Plaques de bombolles 

o 1 Barana acer inoxidable 

Instal·lació piscina 

o Constructor de piscines 

o 1 Equip de filtració. 

o 1 Equip de depuració 

o 1 Bomba bufadora 2 CV (banc) 

o 1 Bomba bufadora 3 CV (llits) 

o 1 Bomba 3 CV (cascada) 

o 1 Bomba 0,5 CV (canó) 

o 1 Bomba 1 CV (hidromassatge) 
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Equipament Wellness 

o 1 Spa de 2m de diàmetre per encastar 

o 4 Elements sauna o vapor o cabina de gel o de sal o similar d'uns 2,50 x 2,00, en funció 

dels nous models i tecnologies que ofereixin les empreses 

Il·luminació 

o Sistema d'il·luminació led 

o Quadres i mecanismes elèctrics 

12. NORMES DE PARTICIPACIÓ 
L'empresa expositora pel fet de participar en l'espai Wellness Experience se sotmet 
expressament al que es disposa en les Normes de Participació del Saló Piscina 
& Wellness Barcelona, que es pot descarregar en el següent link: 
https://apps.firabcn.es/areaExpositor/PreLogin.action?salonEdicion=S046021&request_locale
=es 
 
 

https://apps.firabcn.es/areaExpositor/PreLogin.action?salonEdicion=S046021&request_locale=es
https://apps.firabcn.es/areaExpositor/PreLogin.action?salonEdicion=S046021&request_locale=es

