DOSSIER DE PATROCINI 38a Edició

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.

FIRA DE LA MUNTANYA VIC 2018

INFORMACIÓ

38a Edició de la FIRA

Edició: 38a
Periodicitat: Anual
Dates: 9, 10 i 11 de novembre de 2018
Horaris: 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

Els objectius d’aquesta edició, són fruit de la valoració dels resultats de la Fira els darrers anys.

XIFRES (última edició)
Cartells: 2.000
Tríptic: 2.000
Expositors: 35
Visitants a la Fira: 9.000
31,79% de Vic
35,26% de la comarca d’Osona
32,95% de la resta de Catalunya
Valoració visitants: 39,31% Molt bé i 54,34% Bé.

· Potenciar la diversitat d’expositors relacionats amb l’esport,
l’esquí, el turisme i activitats a l’aire lliure.
· Consolidar la Fira de la Muntanya com a punt de trobada per
a professionals, esportistes, aficionats i per al públic en general
interessats en la temàtica.
· Promoure l’esport i les activitats a l’aire lliure com a alternativa
saludable.
· Apropar les disciplines esportives més tècniques al públic
en general.
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)

FIRA DE LA MUNTANYA VIC 2018

PATROCINI
Des de l’organització de la Fira volem comptar amb el suport de
totes aquelles empreses i institucions que creuen en el projecte
i hi volen donar suport.
És per això que us oferim l’oportunitat de promocionar la vostra
marca d’una forma exclusiva i singular i convertir-vos així amb un
dels patrocinadors d’aquest esdeveniment. D’aquesta manera,
posicionem la vostra organització com a col·laboradora i millorem la imatge i la reputació de la vostra marca dins del sector.
Les opcions de patrocini són àmplies i perfectament adaptables
a les necessitats de comunicació de la seva empresa.
Les classifiquem de la següent manera:
Patrocini GENÈRIC (3.000 € + IVA)
· Benefici publicitari (copatrocini amb protagonisme compartit):
· Presència del logotip i enllaç de l’empresa al web: www.vicfires.cat
· Estand de 12 m2 en un lloc preferencial dins la Fira* (ítem adaptable)
· Logotip a tot el material gràfic:
· Cartell de la Fira (2.000 unitats)
· Programa de mà (2.000 exemplars)
· 100 Banderoles
· Campanya de premsa: especialitzada i generalista
· Difusió de material promocional a les Jornades de la Fira
· Menció pública durant la inauguració de la Fira per part del presentador de l’acte
· Possibilitat de tenir presència a la Fira a través d’una acció que quedarà sempre sota aprovació de l’organització

Patrocini GENÈRIC (1.500 € + IVA)
· Benefici publicitari:
· Presència del logotip i enllaç de l’empresa al web: www.vicfires.cat
· Estand de 12 m2 en un lloc preferencial dins la Fira* (ítem adaptable)
· Logotip al cartell de la Fira (2.000 unitats)

Patrocini CONFERÈNCIES (PAUSA-CAFÈ/PONENTS)
· Patrocini CONFERÈNCIES PAUSA-CAFÈ: (500 € + IVA)
· Publicitat estàtica a les taules
· Al programa oficial hi figurarà a sota de cada pausa cafè “Gentilesa de...”
· Aparició a la pantalla de la sala de conferències el logotip de
l’empresa patrocinadora durant la pausa cafè i fins que tothom
estigui de nou al seu seient
· Presència del logotip al programa de la Fira i a la pàgina web

· Patrocini CONFERÈNCIES PONENTS: (500 € + IVA)
· Presència del logotip de l’empresa a la pantalla durant la ponència
· Lona amb la imatge de l’empresa patrocinadora a la taula de
ponències
· Modalitat de patrocini subjecte a rebre modificacions en funció dels
suggeriments del client

Patrocini ESPECÍFIC
· Col·laboració aportant productes, activitats o serveis específics
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EXPOSITORS
Si sou del sector de l’esport i el turisme i voleu reservar
un espai, s’ha de fer a través de la pàgina web www.
vicfires.cat:
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)

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

AUTOCARAVANES
Parcel·la exterior autocaravanes i furgonetes (10x10) 165 € +IVA
SERVEIS COMUNS
Serveis Generals de la Fira

87,46 € +IVA

FIRA DE LA MUNTANYA VIC 2018

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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