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"La Fira" crea un nou concepte, es posa al dia.

És per això que Fira de Girona a partir d'aquesta edició 

de 2009 vol potenciar els sectors que en el decurs dels 

darrers anys ha comprovat que són els que gaudeixen 

de més projecció i interès per al visitant.

El nou espai que disposarà "La Fira" aquest any és 

més homogeni i permetrà una millor distribució per 

sectors que facilitarà el recorregut al visitant.

En aquesta nova "Fira" l'expositor disposarà d'espais 

en diverses zones per fer presentacions i demos-

tracions dels seus productes. Tanmateix "La Fira" 

organitzarà a la sala d'actes diverses taules rodones 

sobre temes monogràfics dels sectors més repre-

sentats i de major interès per al públic.

Fira de Girona vol que aquesta nova "Fira" sigui  

atractiva i alegre, una oportunitat de negoci, un punt de 

trobada on expositors i visitants gaudeixin d'una àmplia 

oferta i d'un espai únic durant uns dies irrepetibles.

Anna Albar

Directora de Fira de Girona



> Un nou concepte,

un nou espai,

una fira renovada.



Novetat:
Espai Gourmet

alimentació



Decoració

Mobiliari

Il·luminació

Tèxtil

Complements

interiors



exteriors

Jardins

Piscines

Cobertes

Mobiliari

Tancaments

Complements
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rehabilitació

Reformes

Cuines

Banys

Portes

Finestres

Pintures

Paviments



industrial

Obra Pública

Maquinària

Automoció

Agrícola



serveis

Entitats financeres

Informàtica

Assegurances

Subministres



La Fira 2008 en xifres

Sector econòmic

Alimentació/Gastronomia/Hostaleria

Oci

Salut

Serveis

Tecnologia i Sistemes

Institucions

Immobiliàries

Ensenyament

Integració

Construcció

Mobiliari i Complements

Accessoris llar, Afins

Motor

Agrícola/Comercial

Industrial

Expositors %

14,25%

5,70%

5,98%

14,53%

5,70%

4,27%

0,28%

1,42%

1,14%

22,51%

5,41%

6,84%

1,14%

1,99%

8,84%



Hi col·laboren:

PALAU DE FIRES

Pg. de la Devesa, 34
17001 GIRONA

Tel 972 41 91 00
Fax 972 20 89 74

info@firagirona.com

www.firagirona.com

Fira de Girona
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