
NORMES DE PARTICIPACIÓ



Edició 22a

21, 22 i 23 de novembre de 2014Dates

Lloc Palau de Fires de Girona

Activitats paral·leles Taller de protocol  en relació al vestuari 
Desfilades d’imatge i moda
Presentacions de noves tendències i dissenyadors
Assessorament d’imatge personalitzat
Tast de pastissos
Espai lúdico-musical
Taller de sensualitat 
Masterclass de GinTònics i classes magistrals de cocktails

Sector Serveis i equipaments per a les celebracions

Perfil de l’expositor Restauració (finques, hotels, catèrings, salons...)
Lloguers (carpes, cotxes, vestits...)
Fotografia i video
Vestis de núvia, nuvi i cerimònia
Estilisme (perruqueria, maquillatge, centres de bellesa...)
Música (disco mobil, audio i só, grups musicals...)
Organitzadors d’esdeveniments (empreses de serveis)
Detalls nupcials (invitacions, detalls...)
Llista de noces
Viatges
Joieria
Floristeria

Organitza Fundació Fira de Girona - Palau de Fires de Girona
Passeig de la devesa, 34
17001 Girona
Tel. 972 419 100
www.firagirona.com

Espai firal 4.000m2

Entrada Públic en general: 4€ (IVA inclòs)
Pre-registrats on-line: ENTRADA GRATUÏTA 
Menors de 12 anys y majors de 65 anys: entrada gratuïta

divendres 21 de 16 a 20,30h
dissabte 22 i diumenge 23 d’11 a 20,30h

Horari

NOVETAT

NOVETAT

NOVETAT



1.- DATA, LLOC DE CELEBRACIÓ i HORARI

Saló monogràfic de productes i serveis per a casaments, 
comunions i tot tipus de celebracions, se celebrarà al 
PALAU DE FIRES de Girona, el 21, 22 i 23 de novembre 
de 2014.

L'horari del Saló serà divendres, 22 de 16 a 20,30h 
dissabte i diumenge d’11 a 20,30h. Durant aquest horari 
els estands hauran de romandre oberts al públic visitant 
amb els productes exposats i estar degudament atesos per 
personal competent. Els expositors podran accedir al 
recinte 30 minuts abans de l'obertura i romandre fins a 30 
minuts després de l'hora de tancament.

2.- EXPOSITORS

Podran sol·licitar la participació en el Saló aquelles empre-
ses i organismes oficials, l'activitat dels quals es consideri  
inclosa en els sectors objecte.
L'organització es reserva el dret d'admissió per a aquestes 
i altres empreses no incloses entre les anteriors.
L'admissió d'expositors en els sectors estarà subjecta a 
l'acceptació per la Direcció del Saló. La Direcció del Saló 
es reserva el dret de canviar, d'una edició a una altra, la 
ubicació dels estands ocupats pels expositors, si per raons 
de sectorització, producte i imatge, ho considerin conve-
nient.
L'assignació d'espais correspon exclusivament a la Direc-
ció del saló qui adjudicarà els estands tenint en compte la 
recepció de les sol·licituds d'espai acompanyades del 
pagament corresponent. La Direcció del Saló podrà 
canviar l'espai assignat si per raons d'organització ho 
considera convenient.

3.-CONTRACTACIÓ D'ESPAI
La contractació d'espais a la Fira es demanarà a través del 
formulari (sol·licitud d’admissió) que trobarà a la pàgina 
web (www.firagirona.com\totnuvis2014), un cop rebuda, 
l'organització comprovarà la disponibilitat i es posarà en 
contacte amb vostè per adjudicar el seu espai. A partir 
d'aquest moment disposarà de 24 hores per confirmar la 
reserva. 

NOTA PER L’EXPOSITOR 2013: Per poder mantenir la 
mateixa ubicació, és imprescindible que tramiteu el full de 
sol·licitud d’admissió abans del 30 de setembre de 2014.  
Totes les sol·licituds posteriors a aquest periode queden 
sotmeses a disponibilitats.              
La signatura i presentació de la Sol · licitud de Participació 
constitueix un compromís no revocable pel sol · licitant i 
comporta l'acceptació total de les Normes Generals de Partici-
pació de  FIRA DE GIRONA, així com les específiques del 
certamen i de les disposicions que, amb caràcter genèric 
fossin establertes per l'organització de la fira.

4.- CONDICIONS D’ADMISSIÓ I DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS
FIRA DE GIRONA resoldrà les sol·licituds presentades 
mitjançant l’aplicació dels criteris següents: data de sol·licitud, 
superfície desitjada, sector d’activitat econòmica i serveis 
sol·licitats..

5.- TARIFES

9m2 (3x3): 810€

MÒDUL
12m2 (4x3): 1.080€

15m2 (5x3): 1.350€

18m2 (6x3): 1.440€

INCLOU: espai, estand modular, 
consum elèctric (corresponent a la 
instal·lació del modular), servei de 
vigilància i de neteja, assegurança 
contra risc d’incendi i explosió i 
responsabilitat civil de l’expositor. El 
mòdul amb dues façanes (cantonada) 
té un recàrrec de 120€.

1x1: 365€/uVITRINA

APARADOR

INCLOU: espai estructura vitrina, 
consum elèctric (corresponent a la 
instal·lació del modular), servei de 
vigilància i de neteja, assegurança 
contra risc d’incendi i explosió i 
responsabilitat civil de l’expositor. 2x1: 430€/u

anunci interior: 135€
CATÀLEG

La inserció al catàleg en llistat 
d’expositors, és gratuïta per als 
expositors. contraportada: 165€

20 emissions durant el saló: 100€

MEGAFONIA
Les enquestes, sorteigs, concursos o 
actuacions musicals dels expositors, 
han de ser autoritzades des de 
l’organització.

5 emissions (1 dia): 35€

realització falca: 35€



 6.- CONDICIONS DE PAGAMENT
Entrega a compte de 300€ per mòdul en el moment de la 
contractació. La quantitat restant, abans del 15 de novem-
bre de 2014. Aquest requisit és absolutament indispensa-
ble per a poder obtenir els passis d’expositor i muntador. 
Els pagaments dels serveis facturats amb posterioritat, 
s’hauran de fer abans de retirar les mercaderies del recin-
te.
FORMA DE PAGAMENT: els pagaments s’ha de fer a 
favor de Fira de Girona mitjançant una de les formes 
següents:  
a) Càrrec al compte bancari indicat a la sol·licitud 
d’admissió
b) Transferència bancària (us preguem que n’envieu un 
duplicat) al següent c/c: 
   CAIXABANK IBAN ES 67 2100 8101 97 2300117907
c) www.firagirona.com

7.- ANUL·LACIÓ DE CONTRACTE / SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ
En cas de rescissió de contracte, aquest es resoldrà rete-
nint per part de Fira de Girona un mínim equivalent a  
l’acompte satisfet en el moment de la contractació.

8.- ACREDITACIONS

9.- IMPOSTOS
Els preus indiciats en aquestes normes no incorporen l’IVA, el 
qual serà aplicat el tipus reglamentari vigent per a fires i salons 
(10%)

10.- MUNTATGE
Per accedir al recinte, serà requisit indispensable estar en 
possessió de la targeta d’Expositor o Muntador.

11.- DESMUNTATGE
El material que hagi estat exposat haurà d’ésser retirat (amb la 
presentació prèvia del Full de sortida) dins del termini 
establert. Fira de Girona es reserva el dret a modificar aquests 
horaris. 

12.- OBSERVACIONS
No es permet la permuta, cessió o lloguer a terceres persones 
de l’espai contractat.
No és permesa la venda d’articles per a ser retirats dels 
estands en el decurs del Saló. La complimentació de les  
comandes fetes als expositors durant el Saló haurà de tenir lloc 
fora del recinte, d’acord amb la Llei d’Activitats Firals 8/1994 
de 25 de maig.
Qualsevol aspecte no contemplat en aquestes normes serà 
regulat per l’aplicació de les Normes Generals de Participació 
de Fira de Girona, que l’expositor accepta i declara conèixer en 
el moment de la signatura del full de sol·liciutd d’admissió. 

INVITACIONS

Cada expositor tindrà 
dret a invitacions 
segons els m2 contrac-
tats.

de 9 a 12m2: 50 u

de 13 a 15m2: 75 u

més de 16m2: 100 u

PASSIS

EXPOSITOR

1 passi per cada 5m2 contractats amb 
un màxim de 6 unitats per expositor.

APARCAMENT

Fira de Girona, en funció de l’espai disponi-
ble, habilitarà unes zones destinades a 
aparcament d’expositors d’acord amb la 
tarifa següent: 20€. El pagament garantirà 
la plaça i vigilància general,  però Fira de 
Girona no es fa responsable dels vehicles ni 
del seu contingut.

20 de novembre de 9 a 21h
21 de novembre de 8 a 12h

23 de novembre de 21 a 23h
24 de novembre de 9 a 19h


