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Fitxa tecnica

Fira de Cambrils

NORMES DE PAGAMENT
cop seleccionades les sol·licituds s’enviarà, per correu electrònic, als exEdició:Un
63a
positors de la Fira de Cambrils 2019 la liquidació corresponent, perquè puguin efectuar el pagament mitjançant ingrés a qualsevol de les entitats col·la-

Horaris
boradores que s’assenyalin al full de liquidació. El termini per fer front al

Recinte exterior:
a de
22h
pagament11h
serà
7 dies naturals, a partir de la data d’enviament del correu
Pavelló: 11h
a
14h
i
de
17h
a 22h
electrònic.
Un cop efectuat el pagament cal enviar el justiﬁcant per e-mail

Preu de(peconomica@cambrils.org)
l’entrada: Gratuït o fax (977 794 572) indicant la referència Fira

Multisectorial de Cambrils. Serà indispensable haver acreditat el pagament
abans del muntatge.

Visitants: 40.710

Els expositors que, una vegada satisfet l’import de l’espai reservat, renunciïn
a participar a la Fira, han de notiﬁcar-ho per escrit (carta o correu electrònic)
322
a la Fira de Cambrils com a mínim 20 dies abans de la inauguració. En aquest
cas, reintegrarem al renunciant el 100% de la quantitat pagada. Si la renúncia
es produís més tard de la data 243
abans anunciada o no fos notiﬁcada en la forma
expressada, l’expositor perdrà el dret a qualsevol reintegrament.

Espais d’exposició:

Expositors edició 2018:

Ubicació
Passeig Albert,
l’avinguda Miŀlenari, el lateral de la Riera d’Alforja, el parc
PUBLICITAT
del Pinaret,
la estand
plaça de
Vila, el Setge,
Gimbernat
i la Torre
del Llimó.
Cada
estàlaautoritzat
a fer publicitat
únicament
dels seus
propis pro-

ductes i exclusivament en l’espai contractat amb l’organització. Estarà pro-

hibit fer publicitat
Localització
GPS fora de l’estand contractat si l’organització de la Fira de

2019 no ho ha autoritzat expressament. L’organització de la Fira de
Cambrils
41°04’35.2”N
1°03’05.6”E
Cambrils es reserva el dret de fotograﬁar, dibuixar o ﬁlmar les instal·lacions i
productes exposats i reproduir-los als mitjans de comunicació o en publicacions que pugui
realitzar o autoritzar l’Ajuntament de Cambrils.
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Superfície comercial
Exterior: 32.000 m
Pavelló: 1.000 m2

ASSEGURANÇA
per robatori, incendi i/o espoliació del contingut de l’estand
SectorsL’assegurança
d’exposició

ha de
ser subscrita
per cadaagrícola
expositorii jardineria,
va a càrrec seu.
L’Ajuntament
de CamAutomoció,
motos,
maquinària
tractaments
d’aigües
brils
estarà
eximit
de
qualsevol
risc
que
puguin
córrer
les
persones
depeni piscines, climatització, llars de focs, habitatges prefabricats, fusteria
dents
dels
expositors,
així
com
de
les
seves
instal·lacions
i
mercaderies.
interior i exterior, energies renovables, promocions immobiliàries, mobiliari, decoració de la llar i interiorisme, assegurances, acadèmies, publicitat, centres
FIRAd’estètica
VIRTUALi salut, articles de descans, restauració, centres de
banquets, espais d’oci i lleure, productes electrònics, alimentació, caves i
La Fira Virtual és un espai del web de la Fira de Cambrils que posem a disposivins.
ció dels expositors perquè puguin crear un estand virtual de la seva empresa,
dels seus productes i/o serveis, promocions i novetats.

MESURES DE SEGURETAT
Monogràﬁcs
Les actualitzacions d’aquest espai virtual estaran vigents del 15 de maig al 10
En el pavelló el servei de vigilància
Firetes, Food
Trucks
Circus,
Mercat
Medieval,
NIU
de juny,
servei&inclòs
en les
taxes de
participació
a laespai
Fira. de joves crecomençarà el dia 29 de maig a les
adors, Festival de cervesa artesana, exposició de cotxes i motos antics,
Aquells expositors que tinguin interès en participar-hi ho hauran de fer
10 hores i en el recinte exterior elespais musicals,
espais infantils.
constar en la sol·licitud d’inscripció.
dia 30 de maig a les 10 hores. Aquest
Seran necessaris un titular breu per l’oferta i la descripció d’aquesta. Ens poservei de vigilància es prestarà
Web oﬁcial
sarem en contacte amb els expositors interessats per sol·licitar una imatge
ininterrompudament fins el dia 3 de
www.ﬁracambrils.com
que acompanyi l’oferta.
juny a les 14 hores.

