
Dades de l’expositor
Nom comercial _____________________________________________________________________________________
(nom que figurarà en el rètol, guia visitant, etc)

Empresa (raó social)____________________________________________________NIF__________________________

Adreça____________________________________________________________________________________________

Codi postal ________________ Població_______________________________Província__________________________

Telèfon  ______________________________________________________________Fax__________________________

E-mail gral empresa_______________________________________________ Web ______________________________

Dades d’ús exclusiu per l’organització (no seran publicades)

Persona de contacte_________________________________________________________________________________

E-mail_____________________________________________ Telèfon mòbil ____________________________________

Sector Alimentació Serveis Decoració Mascotes  Motor              ________________
  Emprenedoria Construcció
  Turisme Reforma
  Oci Indústria
   Jardí

Descripció de l’activitat / Productes de l’empresa

Contractació d’espai (indiqueu-nos la zona del recinte d’acord amb el vostre sector)

 Palau de Fires, nivell 1 Pavellons Recinte Exterior Accés Devesa

 Palau de Fires, nivell 2 Mascotes Estands Exteriors ______________

 - Quota d’inscripció: 60€

 - Superfície lliure de:           m2   (_______m de profunditat X _____m de logintud) 

 - Superfície amb modular:           m2   (_______m de profunditat X _____m de logintud)

import

import

+ IVA 10%

TOTAL €

import

Modalitat de pagament:

transferència bancariarebut domiciliat

Entitat: _____________________________________________________________
Núm CC 
Núm rebuts _________

20/7/201320/6/2013 20/8/2013 20/9/2013 20/10/2013

la signatura d’aquesta sol·licitud comporta
l’acceptació de les condicions de participació

 
__________________ de _______________ de 2013

Signatura i segell de l’empresa

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, autoritzo a Fira de Girona, a les entitats patrocinadores
i als expositors del saló, a tractar informàticament les dades incloses a aquesta butlleta, a fi que puguin enviar-me informació comercial.

Sol·licitud de PARTICIPACIÓ

>

>

>

>

>

Número d’expedient29 oct - 3 nov 201329 oct - 3 nov 2013
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