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PRESENTACIÓ

El proper mes de novembre torna La Fira de la Muntanya 
Vic 2018 amb un gran nombre d’iniciatives i propostes 
adreçades als amants de la natura.

La Fira d’enguany, que es celebrarà del 9 a l’11 de novembre, 
concentrarà al recinte firal de Vic dues àrees expositives de 
mostres comercials: la Fira de l’Esquí i l’Esport destinada a 
empreses relacionades amb la muntanya com estacions d’esquí, 
agències de viatge o botigues de roba i material esportiu; i la Fira 
del Llibre de Muntanya que acull diverses empreses del món
editorial. Tanmateix, cal sumar-hi el Mercat d’Ocasió, que 
comptarà amb una zona outlet amb material de botigues 
d’esports. Complementant aquestes zones, al Recinte Firal
també es faran altres activitats com conferències, presentacions 
de llibres i activitats com l’Open Bloc d’Escalada o l’escalada a 
la  xemeneia d’El Sucre, entre altres. 
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INFORMACIÓ

Edició: 38a

Periodicitat: Anual

Dates: La Fira de la Muntanya Vic 2018 es celebrarà al Recinte 
Firal el Sucre de Vic (Barcelona), els dies 9, 10 i 11 de novembre 
de 2018. 

Horaris: El Pavelló comercial (Recinte Firal de Vic) obrirà el 
divendres de 17:00 h a 20:00 h i dissabte i diumenge de 
10:00 h a 20:00 h. Per més informació sobre l’horari de les 
activitats consultar: www.vicfires.cat

Lloc de celebració:
Zona Recinte Firal El Sucre

Tipus d’entrada:
Entrada general Recinte Firal: 3,-€
Entrada gratuïta Recinte Firal: fins als 12 anys
Entrada bonificada: 1,-€  (federats a la FEEC, targeta VicComerç, 
universitaris, família nombrosa o monoparentals i jubilats)

PATROCINI

Si voleu promocionar la vostra marca d’una forma exclusiva i 
singular i convertir-vos així amb un dels patrocinadors d’aquest 
esdeveniment, les opcions són àmplies i perfectament 
adaptables. Les classifiquem de la següent manera:

Patrocini GENÈRIC (3.000 € + IVA)
· Benefici publicitari (Co patrocini amb protagonisme compartit)

Patrocini GENÈRIC (1.500 € + IVA)
· Benefici publicitari

Patrocini CONFERÈNCIES (PAUSA-CAFÈ/PONENTS)
· Patrocini CONFERÈNCIES PAUSA-CAFÈ (500 € + IVA)
· Patrocini CONFERÈNCIES PONENTS (500 € + IVA)

Patrocini ESPECÍFIC
· Col·laboració aportant productes, activitats o serveis específics
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PRESENTACIÓ SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ
Del 14 de maig al 14 de setembre de 2018 

ACCEPTACIÓ SOL·LICITUDS I ADJUDICACIONS ESPAI
Del 15 al 28 de setembre de 2018

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS
De l’1 al 26 d’octubre de 2018

HORARIS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE
Muntatges: del 7 al 8 de novembre de 2018
Desmuntatges: del 12 al 14 de novembre de 2018

Adreça per enviament mercaderies:
Recinte Firal el Sucre. Avinguda del Mercat s/n. 08500 Vic

* IVA Expositors / +10%
* La parcel·la de lliure construcció i la parcel·la exterior inclouen una presa de corrent
* L’estand modular inclou estructura i parets de fusta + rètol de vinil + una presa de 
corrent + moqueta
* Els estands de lliure construcció hauran de seguir una línia estètica d’acord amb la resta de 
la fira i la pròpia activitat
* Consulteu el Reglament amb les condicions de contractació de la fira a www.vicfires.cat.

* Estand pre-fabricat de fusta:      * Estand estructura simple:  

EXPOSITORS

Podeu participar a la fira en dos espais diferents:

1. Si sou del sector editorial, heu de contactar amb:
info@firallibredemuntanya.cat i us facilitaran tota la informació
necessària.

2. Si sou del sector de l’esport i el turisme aquesta és la 
informació:

CONTRACTACIÓ D’UN ESTAND A LA FIRA
La reserva d’un espai s’ha de fer a través de la pàgina web 
www.vicfires.cat. Serà necessari registrar-se i entrar com a usuari 
de l’Àrea privada i podreu iniciar la contractació i escollir l’estand.

TIPUS D’ESTANDS I PREUS

ESTANDS VENDA DIRECTA
Estand pre-fabricat de fusta (6 m2)
Estand pre-fabricat de fusta (12 m2)
Estand estructura simple (6 m2 aprox.)
Parcel·la interior lliure construcció (6 m2)
Parcel·la interior lliure construcció (12 m2)

AUTOCARAVANES
Parcel·la exterior autocaravanes i furgonetes (10x10) 

SERVEIS COMUNS
Serveis Generals de la Fira

 

396 € +IVA
792 € +IVA
297 € +IVA
231 € +IVA
462 € +IVA

165 € +IVA

87,46 € +IVA



PLÀNOL DEL RECINTE
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CONTACTE

Ajuntament de Vic
OFIM | Organisme Autònom de Fires i Mercats

Edifici del Sucre
Carrer Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5 2a planta
08500 Vic

T 938 833 100
F 938 832 626

fires@vic.cat
www.vicfires.cat

ORGANITZA
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