DOSSIER DE PATROCIN IS

El millor aparador per
a la teva marca
18-20 Oct 2021 - Recinte Montjuïc

Màxima rendibilitat de la teva inversió

Participar com a patrocinador del Gastronomic Forum Barcelona et permetrà augmentar la notorietat
de la teva marca entre un públic professional que
en molts casos és referent i líder d’opinió del sector. A més, podràs associar la teva marca als valors
que fomenta l’esdeveniment pel que fa al suport a
la recuperació i reactivació del sector i l’alimentació sostenible.

En un moment en què empreses i sector busquen
noves oportunitats i camins cap a la recuperació,
Gastronomic Forum Barcelona serà la plataforma
que facilitarà a tots els agents del sector retrobar-se, compartir experiències i projectar solucions
de futur. En definitiva, oferirà les millors eines per a
la reactivació dels negocis.

Per què
patrocinar?

Posicionar

Apropar-te

Amplificar

Personalitzar

L A T E VA MA RCA

AL T E U PÚBLIC
OBJE CT IU

LA T E VA I M ATGE
DE M AR CA

EL TEU
PAT R O C I N I

Participar en un esdeveniment
de gran repercussió, incrementant les possibilitats de donar
a conèixer la teva empresa i
millorar el posicionament de la
marca.

Ens agrada tractar a cadascun
dels nostres patrocinadors de
manera personalitzada, adaptant-nos al seu perfil i interessos.
Evitem la competència entre
empreses o institucions oferint
exclusivitat en cada àmbit.

Aconseguir visibilitat, notorietat
associant la teva marca a un
esdeveniment de referència,
desmarcant-te de la competència.

Gastronomic Forum Barcelona
acull des d’empreses líders
del sector foodservice, equipaments, serveis i distribució, fins
a petits productors del sector
primari i de l’artesania alimentària.

Ens renovem per seguir creixent al teu costat
XIFRES DE L’EDICIÓ 2019 DEL FÒRUM GASTRONÒMIC BARCELONA

20.000

331

100

+1.400

Visitants professionals

Expositors

Ponents i
conferenciants

Informacions als mitjans de
comunicació online i offline

91%

96%

+326 M

Molt satisfet de la visita

Expositors satisfets amb la
seva participació

6

Espais d’activitats

Impactes sobre audiència
potencial

AFEGEIX
ALTRES
ELEMENTS
DE PATROCINI

PATROCINI

GLOBAL
115.000 €

La teva marca es converteix en protagonista principal
de l’esdeveniment, estant present a primer nivell en
tots els àmbits i participant en tots els actes institucionals per a conseguir la màxima notorietat.

•

EXCLUSIVITAT
Única empresa del teu àmbit de
negoci amb un màxim de dos sponsors principals

• VISIBILITAT
Possibilitat de projectar un vídeo
corporatiu de 20’’ a la pantalla de
l’Auditori

• PROMOCIÓ
Possibilitat de presentar la marca
davant d’un públic professional i
prescriptor

• PARTICIPACIÓ
Assistència a presentacions i
actes protocol·laris

• 8 PASSIS DE PÀRQUING
• PRESÈNCIA DE LA MARCA:
Online:
Publicació del logotip als següents
elements: banner home web,
footer web, agenda d’activitats,
newsletters i retransmissions per
streaming
A les xarxes socials:
Menció als perfils corporatius de
Gastronomic Forum Barcelona
abans i durant l’esdeveniment
Offline:
Logotip amb mida superior a la
resta dels patrocinadors i amb
presència destacada en els suports publicitaris, segons acord

• 500 INVITACIONS
Entrades per accedir al recinte
firal i a l’Auditori

DETALLS DEL
PATROCINI

AFEGEIX
ALTRES
ELEMENTS
DE PATROCINI

PATROCINI

GOLD
50.000 €

A més de la presència de marca a un segon nivell,
t’oferim la possibilitat de centrar l’atenció dels líders
d’opinió del sector fent una presentació del teu
producte i projectant un vídeo en horari de màxima
audiència a l’auditori.

• EXCLUSIVITAT

• 4 PASSIS DE PÀRQUING

Única empresa del teu àmbit de
negoci amb un màxim de quatre
sponsors “gold”

• PRESÈNCIA DE LA MARCA:

• VISIBILITAT
Possibilitat de projectar un vídeo
corporatiu de 20’’ a la pantalla de
l’Auditori

• PROMOCIÓ
Possibilitat de presentar la marca
davant d’un públic professional i
prescriptor

• PARTICIPACIÓ
Assistència a presentacions i
actes protocol·laris

Online:
Publicació del logotip als següents
elements: footer web, agenda
d’activitats i retransmissions per
streaming
A les xarxes socials:
Menció als perfils corporatius de
Gastronomic Forum Barcelona
abans i durant l’esdeveniment
Offline:
Publicació del logotip amb mida
superior als dels patrocinadors
d’inferior nivell, i presència destacada en els suports publicitaris,
segons acord

• 250 INVITACIONS
Entrades per accedir al recinte
firal i a l’Auditori

DETALLS DEL
PATROCINI

AFEGEIX
ALTRES
ELEMENTS
DE PATROCINI

PATROCINI

SILVER
20.000 €

A més de la presència de marca a un tercer nivell,
t’oferim la possibilitat de presentar el teu producte a
l’auditori i participar en els actes protocol·laris.

•

PROMOCIÓ
Possibilitat de presentar la marca
davant d’un públic professional i
prescriptor

• PARTICIPACIÓ
Assistència a presentacions i
actes protocol·laris

• 100 INVITACIONS
Entrades per accedir al recinte
firal i a l’Auditori

• 3 PASSIS DE PÀRQUING

• PRESÈNCIA DE LA MARCA:
Online:
Publicació del logotip als següents
elements: footer web i agenda
d’activitats
A les xarxes socials:
Menció als perfils corporatius de
Gastronomic Forum Barcelona
durant l’esdeveniment
Offline:
Publicació del logotip amb mida
superior als dels patrocinadors
d’inferior nivell, i presència en els
suports publicitaris, segons acord

DETALLS DEL
PATROCINI

AFEGEIX
ALTRES
ELEMENTS
DE PATROCINI

PATROCINI

TECHNICAL
EL PATROCINADOR TÈCNIC
PROPORCIONA EL
PRODUCTE O SERVEI

Participa com a patrocinador tècnic cedint productes
i/o serveis necessaris per a l’ organització de l’esdeveniment. T’ofereix la possibilitat de captar l’atenció dels
professionals, col·locant el teu producte o servei en
diferents espais de l’esdeveniment.

• PARTICIPACIÓ
Assistència a presentacions i
actes protocol·laris

• 50 INVITACIONS
Entrades per accedir al recinte
firal i a l’Auditori

• 1 PASSI DE PÀRQUING

La participació en aquesta categoria és exclusiva
per a les empreses que proporcionin productes que
l’organització requereixi per al desenvolupament de
les activitats de l’esdeveniment.

• PRESÈNCIA DE LA MARCA:
Online:
Publicació del logotip a l’agenda
activitats web
A les xarxes socials:
Menció als perfils corporatius de
Gastronomic Forum Barcelona
durant l’esdeveniment
Offline:
Publicació del logotip amb la
mateixa mida que la resta de patrocinadors tècnics i presència a
suports publicitaris segons acord

DETALLS DEL
PATROCINI

Altres elements de patrocini

Territori

PATROCINI

CONVIDAT

FòrumLab

18.000 €

12.000 €

En cada edició del Gastronomic Forum oferim a un país,
ciutat o espai geogràfic la possibilitat de ser Territori
Convidat el qual es converteix en protagonista durant
els dies que dura l’esdeveniment, ja que té presència en
l’espai firal i l’opció d’organitzar activitats.

Possibilitat de patrocinar aquest espai multidisciplinar
de noves tendències on tenen lloc debats, conferències
i taules rodones protagonitzades per experts en noves
tecnologies i màrqueting, entre d´altres disciplines.

Altres elements de patrocini

Premis

PATROCINI

InnoFòrum

Lanyards

12.000 €

20.000 € *

Patrocini dels Premis InnoFòrum que reconeixen la innovació que porten a terme moltes empreses del sector
de la gastronomia. Són una font d’atracció, no només
per als visitants del saló, sinó també per a la premsa que
cobreix l’esdeveniment.
Es premien tres categories: el producte més innovador,
el packaging més creatiu i el gust més original.

Col·locar el logotip als lanyards dels visitants que assistiran al Gastronomic Forum Barcelona 2021 tindrà un
gran impacte per a la empresa que esponsoritza aquest
element, aconseguint diferenciar-se de la competència i
millorar el seu branding.

*

20.000 € patrocinador únic – 12.000 € compartit
Preu especial patrocinadors Global i Gold:
12.000 € patrocinador únic – 6.000 € compartit

Exemples d’aplicació

ELEMENTS DE SENYALÈTICA

ANUNCIS PREMSA TÈCNICA / GENERALISTA

SENYALÈTICA EN ACTIVITATS

STREAMING

Resum de les modalitats de participació
CONCEPTE

PATROCINI
GLOBAL

PATROCINI
GOLD

PATROCINI
SILVER

PATROCINI
TECHNICAL

EXCLUSIVITAT CATEGORIA PRODUCTES

✓ (Màxim 2)

✓ (Màxim 4)

-

-

500

250

100

50

8

4

3

1

Abans i durant Saló

Abans i durant Saló

Durant Saló

Durant Saló

4

4

2

2

WEB: HOME

1r Nivell -Mida gran

2n Nivell- Mida mitjana

3r Nivell - Mida petita

4t Nivell - mida petita

SALES FOLDER: CONTRAPORTADA

1r Nivell- Mida gran

2n Nivell - Mida mitjana

-

-

DOSSIER PATROCINI: PORTADA

1r Nivell - Mida gran

-

-

-

RODA DE PREMSA: ROLLUP

1r Nivell - Mida gran

2n Nivell - Mida mitjana

3r Nivell - Mida petita

-

✓

-

-

-

1r Nivell - Mida gran

2n Nivell - Mida mitjana

3r Nivell - Mida petita

-

✓

✓

✓

-

LONES EXTERIORS I ACCESSOS

1r Nivell - Mida gran

2n Nivell - Mida mitjana

3r Nivell - Mida petita

LONES ACTIVITATS

1r Nivell -Mida gran

2n Nivell - Mida mitjana

3r Nivell - Mida petita

4t Nivell - mida petita

ESTOVALLES RESTAURANT I ACTIVITATS

1r Nivell - Mida gran

2n Nivell - Mida mitjana

3r Nivell - Mida petita

4t Nivell - mida petita

AGENDA ACTIVITATS WEB

1r Nivell - Mida gran

2n Nivell - Mida mitjana

3r Nivell - Mida petita

4t Nivell - mida petita

DOSSIER DE PREMSA

1r Nivell - Mida gran

2n Nivell - Mida mitjana

MONOGRÀFIC LA VANGUARDIA

1r Nivell - Mida gran

2n Nivell - Mida mitjana

3r Nivell - Mida petita

4t Nivell - mida petita

BANNER WEB HOME

✓

-

-

-

LOGO NEWSLETTERS

Part inferior

-

-

-

LOGO PASSI VISITANT/PREMSA

Dors passi

2n Nivell - Mida mitjana

-

-

INVITACIONS
TARGETES PÀRQUING EXPOSITOR
MENCIONS XARXES SOCIALS
PASSIS PATROCINADORS
VISIBILITAT LOGOTIP EMPRESA

300 BANDEROLES URBANES
ANUNCIS PREMSA
NOTES DE PREMSA (Menció)

CATÀLEG ONLINE

1r Nivell

1r Nivell

Destacat en tot el catàleg

Destacat en tot el catàleg

CATÀLEG ONLINE

Pàgina principal

Pàgina principal

-

-

Part inferior

-

-

-

✓

✓

-

-

115.000 €

50.000 €

20.000 €

-

APP
EN LES RETRANSMISSIONS PER STREAMING

18-20 Oct 2021
Recinte Montjuïc
www.gastronomicforumbarcelona.com
#GastronomicFBCN21
Patrocinador Global

Organitzador

Partner

ventasforumbcn@alimentaria.com

expo@forumgastronomic.com

Estela Portela
eportela@alimentaria.com
Tel. 627 51 95 58

Jordi Redón
comercial@forumgastronomic.com
Tel. 672 00 55 50

Ferran Escardó
fescardo@alimentaria.com
Tel. 603 85 36 03

Olga Costa
expo@forumgastronomic.com
Tel. 672 00 56 56

