
          www.fustaconstructiva.cat

PREUS FIRA¹ 19-21 octubre 2017 #IICFFC
PREU PREU                
SOCI NO SOCI

2 m²                
(espai mínim)

100 € 200 € Espai expositiu al recinte Firal durant els 3 dies del Congrés-Fira (19-21 oct)

Per cada 4 m² contractats l'expositor rep una Entrada Gratuïta al Congrés de divendres (20 oct) i Entrades 
Addicionals il·limitades ³

1 participació per empresa dins el sorteig HOMAG TECHTOUR-Alemanya (primavera 2018) ⁴

4 connexions 450 € 600 € Cada connexió:

2 connexions 300 € 400 €

1 connexió 225 € 300 €

1 taula 25 € 50 € Taula d'1 m² (80 x 120cm) formada per 4 palets. Montatge inclòs.

1 cantonada 25 € 50 € Espai vertical d'exposició format per 4 palets. Montatge inclòs.

palet addicional 7,5 € / palet 15 € / palet Es poden afegir al montatge palets addicionals de 80x120 cm

Accés lliure a l'espai expositiu del recinte Firal durant la celebració del CFFC.

Cal acreditació prèvia a través del web www.fustaconstructiva.cat o a l'entrada del recinte.

Possibilitat d'incriure els infants al Taller de Nens de dissabte (21 oct) Més informació al web 
www.fustaconstructiva.cat

data actualització dades: 29-08-2017

Observacions:

¹ Preus vigents des del 01/09/2017. Preus amb IVA no inclòs

² La participació com a expositor en el 2nCFFC dona dret a una bonificació en la matrícula del 3er Curs Fusta Constructiva

³ Consultar Preus Congrés. Les entrades bonificades no inclouen ni el dinar ni el transport en autocar des de Barcelona el divendres (20 oct)

⁴ Consultar les bases del sorteig de 10 places dins del HOMAG TECHTOUR-Alemanya (primavera 2018) al web www.gremifustaimoble.cat

CONCEPTE INCLOU

30 minuts de xerrada comercial per videoconferència (presentació + ronda de preguntes) amb els 
assistents al 2nCFFC + possibilitat de distribució de merchandising propi de l'empresa.

VISITANTS

STAND VIRTUAL

ESPAI EXPOSITIU
75 € / m² 

suplementari
46 € / m² 

suplementari
> 2 m² 

suplementaris

EXPOSITORS ²

MOBILIARI EXTRA

ACCÉS VISITANT 0 €


