contacte i contracte:
http://www.firatarrega.cat/ca/llotja
informació:
Àrea Professionals
Tel. 973 310 854
pro@firatarrega.com

LA LLOTJA
DESCOMPTES CREIXENTS
SEGONS LA SUPERFÍCIE CONTRACTADA
LLOC DE TROBADA REFERENT
EN ELS 4 DIES HI PASSEN MÉS
DE 3.000 PROFESSIONALS
PLATAFORMA INTERNACIONAL
MÉS DE 200 PROFESSIONALS D’ARREU DEL MÓN
AVANTATGES EXCLUSIUS
NOMÉS PER A EXPOSITORS

ELS AVANTATGES DE TENIR UN ESTAND
Disposar d’un punt de trobada preferent
Màxima visibilitat
Presència en un llistat exclusiu d’expositors
Acreditació completa per a 4 persones inclosa en el preu
Opció de poder fer una presentació de l’entitat
Recepció de 3 llistats de professionals, amb la màxima actualització
(a finals de juliol, mitjans d’agost i començaments de setembre)
Suport de FiraTàrrega per a la selecció de professionals i en accions de promoció

ESTANDS MODULARS

EXEMPLES

Per comoditat. Estands modulars convencionals que l’expositor només ha de decorar.
Sense limitació de superfície
Inclou: taula + cadires (models i quantitat segons superfície contractada), quadre
elèctric, il·luminació i rètol superior
PREUS
Tamany
4m

2

(mínim contractable)

6m

2

8 m2
10 m

2

12 m

2

(en endavant)

Cost/m2

Descompte

Preu total

75 €

0

300 €

75 €

10 %

405 €

75 €

15 %

510 €

75 €

20 %

600 €

75 €

25 %

segons superfície

ESTAND MODULAR CANTONER 2x2 mts

Els preus no inclouen el 10% d’iva

SUPERFÍCIE EXPOSITIVA

ESTAND MODULAR 3x2 mts

Per llibertat. Espai lliure de la superfície i forma desitjades on l’expositor es presenta
amb la seva pròpia posada en escena, prèvia presentació del projecte per garantir
que la proposta encaixi a la zona expositiva i disponibilitat d’espai.
Inclou quadre elèctric
PREUS
Tamany

Cost/m2

Descompte

6m

50 €

5%

285 €

2

7m

50 €

5%

332,50 €

8 m2

50 €

10 %

360 €

50 €

10 %

405 €

50 €

15 %

425 €

50 €

20 %

segons superfície

2

9m

2

10 m

2

12 m

2

(en endavant)

Preu total
ESTAND MODULAR 4x3 mts

Els preus no inclouen el 10% d’iva
ESTAND MODULAR 5x2 mts

EXEMPLES

SUPERFÍCIE 2x2 mts

SUPERFÍCIE 6x6 mts

SUPERFÍCIE 3x3 mts

AVANTATGES

PER A EXPOSITORS
POSSIBILITAT DE FER PRESENTACIONS
Al mateix estand

- presentacions a peu dret
- breus demos de 5’ (imatge)
- aperitius
- ...
El pavelló firal no és un espai d’actuació però és permet que els
expositors convoquin als professionals a breus presentacions
dels seus productes o activitats

Al pavelló

- accions
- deambulats
- lliurament d’informació
- ...
Si l’objecte a presentar demana que es pugui veure en acció o
l’espectacle és vistós i/o itinerant es poden fer acciona breus a
hores pactades.
Empreses de serveis també poden presentar productes amb
petites exhibicions (sistemes de seguretat, dansa vertical, efectes especials, sistemes de llum...)

A l’Auditori PRO
Els expositors tenen preferència en la reserva
del dia, hora i lloc de la presentació.
Per evitar que se solapin les presentacions, totes
les activitats es reserven amb antel·lació fins
a completar la capacitat de l’agenda. FiraTàrrega
busca el millor dia i hora disponible i aconsella a
les entitats el millor format de la seva presentació.
Els responsables de La Llotja poden facilitar noms
i contactes d’empreses de serveis que ajudin a
l’èxit de l’activitat programada per l’expositor
(càtering, personal atenció al públic, interpretació
simultània....)
Totes les activitats s’inclouen a una agenda que
es difon entre tots els professionals acreditats. En
cas de desitjar-ho, els expositors tenen un número limitat d’accessos per permetre que convidats propis que no estan acreditats oficialment
puguin atendre la seva presentació.

Sala d’actes de 65 m2 ubicada al primer pis del pavelló firal, amb
capacitat per a 100 persones. És l’espai de les grans presentacions i trobades. Tancada, independent de l’espai d’estands,
totalment equipada amb accés a xarxa i que permet múltiples
distribucions dels assistents.

A l’espai de representacions

Espai diàfan adaptable, a la zona d’estands. Està pensant per a
breus presentacions de productes i activitats, en una zona de
pas que garanteix màxima visibilitat. L’espai compta amb megafonia, equip audiovisual amb connexió a internet.

El pavelló

és lloc de trobada
amb molts punts
de trobada
L’estand ha de ser l’espai
de trobada preferent d’un
expositor.

EMPRESES

(productores, distribuïdores o companyies artístiques)
Un estand petit facilita trobades ràpides i no exigeix massa
treball de decoració i un estand gran permet una presentació més vistosa i és més còmode per a l’expositor i els
seus visitants.

EMPRESES DE SERVEIS
Es té en compte la ubicació i estructura que s’adeqüi a les
necessitats tècniques de l’empresa.
Per a una empresa l’estand és l’aparador privilegiat de les
seves activitats i el lloc de trobada i presentació per als
seus clients.

INSTITUCIONS I ASSOCIACIONS
Una bona superfície expositora dóna presència i permet
habilitar un espai de reunió a l’interior.

Per això oferim descomptes creixents en funció del tamany, per permetre que els estands tinguin espai suficient per
acollir el màxim de persones amb comoditat.

LA LLOTJA

també té 2 espais col·lectius

per a reunions informals

LA CAFETERIA INTERIOR
Lloc de trobada per excel·lència on es fàcil trobar-se i on es
veu i s’és vist. Permet l’intercanvi amb un cafè, una cervesa
o un aperitiu o berenar.
Al migdia és el lloc de reunions-dinar.

EL RACÓ MORITZ
Informal i més discret. Per trobar-se, parlar o descansar.
Al costat de la sala d’actes, més apartats del brogit. Un
espai adaptable als formats de trobada i presentació “oneto-one” més variats (Speed-dating, match-making…)

@

i

internet · premsa · informació
SERVEIS BÀSICS DE FIRA

ubicats al Pavelló
Punt accés a Internet / servei de premsa / informació general de Fira

ATENCIÓ PERSONALITZADA
Per ajudar a la campanya FiraTàrrega ofereix els següents serveis:
1. Tramesa de llistats de professionals acreditats
A mitjans juliol per fer la primera captació. Actualització a principis d’agost per contactar
als nous acreditats i el llistat definitiu la setmana anterior a Fira per enviar el recordatori
2. Informació dels professionals previstos
Els responsables de l’Àrea Professionals estan a la disposició dels expositors a partir
d’agost per fer breus reunions telefòniques o per skype o trobades presencials a Tàrrega
amb aquells expositors que necessitin assessorament per saber qui és qui entre els
professionals acreditats a l’edició
3. Facilitats en acreditació
Les entitats expositores que ho vulguin poden proposar a FiraTàrrega la inclusió als llistats d’informació per als programadors
de professionals a qui vulguin contactar per tal que rebin la informació per acreditar-se a l’edició.

COM ES DISTRIBUEIXEN ELS STANDS

Per les seves dimensions i estructura, el pavelló firal permet
als visitants de recorre’l tot i passar per tots els estands.

Hi ha 2 portes d’accés (a nordest i sud-oest) que fan que el
pavelló no tingui un davant i un
darrere.
El bar al centre, la zona de trobada (racó Moritz) i la sala d’actes
a la paret sud i la zona d’informació a més de l’accés a internet
a la part nord-oest provoquen el
moviment constant dels visitants.

UBICACIÓ DEL PAVELLÓ FIRAL
Pavelló poliesportiu del CN Tàrrega
Accés expositors: C/ La Plana s/n
Coordenades GPS (41º 38’ 38.21’’ N   1º 08’ 39.65’’ E)
Enllaç a google maps anant a http://goo.gl/maps/7au5

Contacte i contractació
http://www.firatarrega.cat/ca/llotja

Informació

Àrea Professionals
Tel. 973 310 854
pro@firatarrega.com

