
2015 
fira de la sostenibilitat
12-13-14 juny
SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ

NúMerO D’expeDIeNT

ZONA NIVeLL- CArrer NúM- eSTAND

espai reservat per a la organització

DADES FISCALS

FIrMA expOSITOrA    NIF  
rAÓ SOCIAL (NOM FACTUrA)     
ADreÇA     
C.p.     pOBLACIÓ     prOVÍNCIA   
TeLÈFON    FAx   
WeB    e-MAIL   
perSONA De CONTACTe     

SECTOR

  alimentació   higiene i cosmètica   joguines   bioconstrucció i energies renovables

  teixits i calçats   mobiliari   artesania   ecologia, medi ambient

  salut   papereria, llibreria i música   turisme   altres (especificar)

per expOSAr eLS prODUCTeS SeGÜeNTS:   

els preus indicats no incorporen el 10% d’IVA.

L’expositor declara conèixer el conjunt de les normes de participació que regulen la 
contractació i l’ús de les instal·lacions de Fira de Girona. 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 en aquesta butlleta, a fi de que puguin enviar-me informació personal.

SIGNATUrA I SeGeLL

DATA             /                                 /                

pALAU De FIreS pg. de la Devesa, 34 - 17001 GIrONA - Tel. 972 41 91 00 - Fax 972 20 89 74
contractacio@firagirona.com - www.firagirona.com
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MODALITAT DE PAGAMEnT

 eFeCTIU     TrANSFerÈNCIA BANCÀrIA     DOMICILIACIÓ BANCÀrIA
IBAN eS67 2100 8101 97 2300117907

IBAN NúMerO De COMpTe

4

í

 FIrMA expOSITOrA

eSTAND MODULAr eCOSI
(inclou parets, il·luminació, 
quadre elèctric 300w)

reTOLACIÓ De L’eSTAND MODULAr:
(Indiqueu el nom que voleu que voleu 
que figuri en el rètol)

 pALAU De FIreS, Nivell 1

SUperFÍCIe FOrMAT eSpAI LLIUre eSpAI + MODULAr IMpOrT

De 4 a 10m2

 2x2     4x2

 3x2     3x3

 5x2

 55€/m2  75€/m2

De 12 a 24m2  4x3    5x3

 6x2    6x3
 50€/m2  70€/m2

Més de 25m2

            llarg x 

                   ample 

    =              m2

 45€/m2  65€/m2

eCO MerCAT pALAU De FIreS, Nivell 2

SUperFÍCIe eSpAI eSpAI + TAULA IMpOrT

2m/l  100€  110€

DeSCrIpCIÓ preU UNITAT/S IMpOrT

 CANTONADA 90€/u

 pACK MOBILIArI (1 taulell de metre, 
1 taula rodona, 3 cadires

98€/pack

 AMpLIACIÓ De pOTÈNCIA 1,1 kw 47€/u

 AMpLIACIÓ De pOTÈNCIA 2,2 kw 65€/u

 AMpLIACIÓ De pOTÈNCIA 3,3 kw 80€/u

TOTAL

IVA (10%)

TOTAL

D’ACORD AMB LES nORMES DE PARTICIPACIÓ, SOL·LICITA EL LLOGuER DE:

per a més serveis, consulteu la 
nostra carta a www.firagirona.com
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