SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ
19, 20 i 21 gener 2018
Solicitud de inscripción

DOMICILI
Domicilio

EMPRESA

C.I.F.

RESPONSABLE

N.I.F.

CIUTAT
Ciudad

TELÈFON / MÒBIL
Teléfono / Móvil

CODI POSTAL
CP

PROVÍNCIA
Provincia

FAX
FAX

APARTAT CORREUS
Apartado. Correos

CORREU ELECTRÒNIC (e-mail)
Correo electrónico (e-mail)

PRODUCTES O MARQUES QUE EXPOSARÀ
Productos o marca que expondrá

VALOR APROXIMAT I MATERIAL QUE EXPOSARÀ
Valor aproximado del material expuesto

ESPECIFIQUEU EL NOMBRE D’ESTANDS QUE NECESSITEU (màxim 3 estands)
1

2

3

Especifique el número de stands que necesita(máximo 3 stands)
ESPECIFIQUEU EL NOM
PER AL RÈTOL DE L’ESTAND
Especifique el nombre
para el rótulo del stand
SIGNATURA I SEGELL DE
OBSERVACIONS
L’EMPRESA EXPOSITORA
Observaciones
Firma y sello de la empresa expositora

Poseu ací tot allò que necessiteu i que no estiga especificat en les
condicions
Ponga aquí todo lo que necesita y que no esté especificado en las condiciones
Segons la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que l'Ajuntament de Silla incorporarà les
vostres dades en un fitxer automatitzat que s'utilitzarà per als propis fins municipals i no se cedirà a cap tercer, excepte per
obligacions legals. Per a exercir els vostres drets d'accés, rectificació i cancel·lació heu de dirigir-vos, per escrit, a l'Ajuntament i
adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o equivalent.
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CONDICIONS / Condiciones
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L’ESTAND PREDECORAT
Características técnicas del stand predecorado


Caseta per a exposicions d’alumini i melanina, sostre acanalat de 3 x 2,25 metres. /
Caseta para exposiciones de aluminio y melanina, techo acanalado de 3 x 2,25 metros.



Il·luminació composta per una regleta doble de 40 W. Total de 2 THF de 40 W. /
Iluminación compuesta por una regleta doble de 40 W. Total de 2 THF de 40 W.



Unitat de protecció elèctrica mitjançant diferencial i magnetotèrmic. / Unidad de
protección eléctrica mediante diferencial y magnetotérmico..



Regleta aèria endoll de 500 W. màxim per caseta. / Regleta aérea enchufe de 500 W.
máximo por caseta.



2 prestatgeries en la part posterior de 2’95 x 0’22 m. / 2 estanterías en la parte posterior
2’95 x 0’22 m.



Mostrador de poliester de 2’95 x 0’80 m. / Mostrador de poliéster de 2’95 x 0’80 m.
Obertura frontal assistida per amortidors de gas. / Apertura frontal asistida por
amortiguadores de gas.




Tancament interior de seguretat. / Cierre interior de seguridad
Fronts amb el nom de l’empresa expositora / Frontis con el nombre de la empresa
expositora.

SERVEIS ESPECÍFICS FIRA / Servicios específicos Fira
 Assegurances: responsabilitat civil, multiriscos, robatori / Seguros: responsabilidad civil,
multiriesgos, robo.
 Vigilància en tot el recinte firal / Vigilancia en todo el recinto ferial.
 Fil musical en tot el recinte firal / Hilo musical en todo el recinto ferial.
 Serveis de manteniment i neteja del recinte firal / Servicio de mantenimiento y limpieza
recinto ferial.
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PREUS a partir del 22 de desembre de 2017 / Precios a partir del 22 de diciembre de 2017
NO RESIDENTS
Estand predecorat: 380,00 € per estand
Estand predecorat. Restaurants i bars: 700,00 € per estand
Fires d’Atraccions: 225,00 € per atracció
2
Sol lliure fins a 25 m : 300,00 €
Sector Alimentació i restauració amb carpa pròpia de l’empresa / Sector
alimentacion i restauración con carpa pròpia de la empresa:
2
2
Entre 50 m i un màxim 100 m : 1.000,00 €
2
2
Entre 100 m i un màxim 200 m : 4.000,00 €
RESIDENTS

Estand predecorat: 175,00 € per estand
Estand predecorat Restaurants i bars: 200,00 €
2
Sol lliure fins a 25 m : 175,00 €

REBAIXA D’UN 10% SI ES FA L’INGRÉS ABANS DEL 22 DE DESEMBRE 2017
Rebajamos un 10% si se hace el ingreso antes del 22 de diciembre 2017
PREUS abans del 22 de desembre de 2017 / Precios antes del 22 de diciembre de 2017
NO RESIDENTS
Estand predecorat: 342,00 € per estand
Estand predecorat. Restaurants i bars: 630,00 € per estand
Fires d’Atraccions: 202,50 € per atracció
2
Sol lliure fins a 25 m : 270,00 €
Sector Alimentació i restauració amb carpa pròpia de l’empresa / Sector
alimentacion i restauración con carpa pròpia de la empresa:
2
2
Entre 50 m i un màxim 100 m : 900,00 €
2
2
Entre 100 m i un màxim 200 m : 3.600,00 €
RESIDENTS

Estand predecorat: 157,50 € per estand
Estand predecorat Restaurants i bars: 180,00 €
2
Sol lliure fins a 25 m : 157,50 €
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HORARI DE MUNTATGE / Horario de montaje
DIJOUS 18 DE GENER DE 2018, DE 10:00 A 14:00 HORES I DE 16:00 A 21:00 HORES
Jueves 18 de enero de 2018, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.

FORMA DE PAGAMENT:
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA AL
COMPTE DE LA CAIXA POPULAR.
IBAN

ENTITAT

OFICINA

D.C.

Procedimiento de pago: transferencia
bancaria a la cuenta: CAIXA POPULAR.
Núm. DE COMPTE

ES38

3159

0008

47

1661936128

DRETS / Derechos
Per a l'obtenció de tots els drets, remetre la sol·licitud d'inscripció degudament
emplenada per FAX, per correu electrònic (fira@silla.es) o per correu ordinari
certificat amb la còpia de la transferència bancària del pagament de l’estand o
del sector alimentació (a partir de 100 m2 i un màxim de 200 m2).
S’haurà de pagar abans del 22 de desembre del 2017 per poder obtenir el 10% de
descompte del preu oficial. En cas contrari tindrà de temps fins el 10 de gener de
2018. En el cas que l'expositor decidisca no participar-hi a última hora se’ls
aplicarà la norma 18ª. Tots els expositors tindran que tenir muntat el seu estand
abans de les 22:00 hores del dijous 18 de gener de 2018. Els expositors que no
complisquen aquestes normes perdran el seu dret a participar-hi.
Para la obtención de todos los derechos, remitir la solicitud de inscripción debidamente
cumplimentada por FAX, por correo electrónico (fira@silla.es) o por correo ordinario certificado
con la copia de la transferencia bancaria del pago del stand predecorado o el del sector
alimentación (a partir de 100 m2 i un máximo de 200 m2). Se tendrá que pagar antes del 22 de
diciembre del 2017 si se quiere tener el 10% de descuento del precio oficial. En caso contrario se
tendrá que pagar antes del 10 de enero de 2018. En el supuesto que el expositor decida no
participar a última hora sólo se aplicará la norma 18ª. Todos los expositores tendrán que tener
montado su stand antes de las 22:00 horas del jueves día 19 de enero de 2017. Los expositores que
no cumplan estas normas perderán su derecho a participar en la Fira.

VENDA / Venta
ES FARÀ LA VENDA DIRECTA AL RECINTE FERIAL
Se practicará la venta directa al recinto ferial
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