- CONTRACTE PER PARTICIPAR A LA XXII FIRA

NATURA el 28, 29 de febrer i 1 de març a Lleida Retornar el contracte a l’organització per: carta (Pl. Gramàtics, 2 baixos, 25002, Lleida)
fax (973 26 37 93) o mail (firanatura@gmail.com)
Amb la signatura d’aquesta sol·licitud ens comprometem a participar a la XXII FIRA
NATURA i, a acceptar, les condicions de participació que s’hi exposen. Les dades són les
següents:
Nom de l’empresa / Entitat
Dades fiscals

DNI – NIF

Persona de contacte
Domicili

C.P.

Població

Província

Tlf.

Fax

Correu–e:

web:
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sector(indicar el sector en el qual vol estar representat segons la

classificació de l’apartat de Criteris de Participació)

PRODUCTES A EXPOSAR

CERTIFICACIÓ DE PRODUCTES CCPAE / ISO-14000

TIPUS STAND I PREUS/m2 (assenyalar el tipus i m2 que necessita: mín. 6m2en cas individual, si es vol
compartir stand, la superfície mínima serà de 8m2, 4m2 per expositor.
Característiques

m2

Elaboradors Bio i
Artesans
m2

Agricultors Bio i
ONG’s
m2

66 €
76 €

53 €
63 €

46 €
56 €

56 €
68 €

46 €
56 €

39 €

Empresa

Superfície (m2)
Estand modular:
Sense cantonada
Amb cantonada
Només espai:
Sense cantonada
Amb cantonada

2)
3)
4)

49 €

EMPRESA: Activitat econòmica que requereix comprar exteriorment totes les matèries.
TOTAL €
(pastissers, bioconstrucció, etc.)
ELABORADORS BIO: són aquells que elaboren el producte a partir de les seves pròpies matèries. (formatges, olis,
embotits, etc.) NO s’inclou la compra-venta de productes.
ARTESANIA: s’exclouen els productes alimentaris o begudes, només s’inclou fusta, terrissa, joies, etc. Només
s’admet l’artesania realitzada pel propi artesà present, NO s’inclou la compra-venta de productes.
AGRICULTORS BIO: Comercialitzen els seus propis productes sense transformar-los. (verdures, fruites, etc.)

CARACTERÍSTIQUES DE L’ESTAND

Característiques de l’Estand

. Quadre elèctric amb presa de corrent alterna de 220V i focus.
. Retolació (30 caràcters per frontal).
. Alçada de l’estand de 2,5 m parets de fusta OSB.


Total €

Subtotal
10% IVA

Estand triat
1)

Total m2

Característiques “Només Espai”
.Quadre elèctric amb presa de corrent alterna de 220V SENSE
focus.
. NO inclou el rètol.
. Si inclou parets de fusta OSB de 2,5 m d’alçada.

Per augment de potència elèctrica, connexió d’aigua, moqueta i mobiliari, cal sol·licitar-ho com a suplement extra:

☐Augment de potència: ........KW
☐ Moqueta: ....m2

☐Mobiliari (en cas necessari us enviarem un document adjunt amb els tipus)
☐Connexió Aigua
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NO es podrà perforar, embrutar o malmetre les parets del modular. En cas que la organització ho vegi, es reserva el dret
d’actuar de la manera que cregui necessària

PAGAMENT
•

No s’admetran talons. La forma de pagament serà únicament per transferència bancària.

•

Dates límit de pagament:
1º) 20/12/19: ingressar el 25% del total + enviar còpia justificant i contracte de participació
2º) 31/01/20: ingressar la resta de l’import total
Banc Sabadell 0081-1723-08-0001011011
(codi IBAN – ES51 0081-1723-0800-0101-1011, codi BIC (Swift) – BSABESBB)

•

La reserva NO serà efectiva si l’organització no disposa del CONTRACTE SIGNAT, segellat i el 20% del TOTAL.

•

NOMÉS estarà permès comercialitzar els productes esmentats a la inscripció.

RETOLACIÓ DE L’ESTAND(30 caràcters)

INSERCIÓ GRATUÏTA EN EL CATÀLEG D’EXPOSITORS
Breu resum de l’activitat de la vostra entitat per inserir en el catàleg d’expositors (escriure en majúscules i màxim dues
línies). Si l’expositor no indica res, l’organització omplirà aquest espai amb la informació de què disposa. _____________
__________________
__________________
El nom, adreça, telf. que ens ha facilitat serà el que figuri al catàleg d’expositors. En cas que desitgi canviar aquesta
informació pot indicar-ho aquí:
__________________
__
_____________
__________________

PUBLICITAT
L’expositor pot contractar publicitat als diferents catàlegs que edita Fira Natura fins el dia 15/12/2019.
- CATÀLEG D’EXPOSITORS ONLINE - CATÀLEG D’ACTIVITATS
1/4 pàg. interior (mides: 133x44 mm): 150 €
1/2 pàg. interior (mides 133x90 mm): 200€
1 pàg. interior (mides: 148,5x210 mm): 300€
Contraportada (mides: 148,5x210 mm): 350€
+21% IVA =

1/3 pàg. interior (mides: 105 x 48 mm): 100€
1/2 pàg. interior (mides: 105 x 72 mm): 200 €
1 pàg. interior (mides: 105 x 150 mm): 300 €
Contraportada (mides: 105 x 150 mm): 350 €
+21% IVA=

LA RESERVA DE L’ESTAND NO SERÀ VÀLIDA SENSE L’INGRÉS PRÈVI
El Sr./Sra. ........................................amb el DNI ............................en representació de l’empresa o
col·lectiu..............................................fa la reserva de l’estand número................. el dia.................per
l’edició XXI de Fira Natura 2020. Es compromet a ingressar el 20% en 15 dies des de que es
realitza la reserva, si aquesta es fa abans del 20 de desembre, en posterioritat l’ingrés haurà de ser del
100%. En cas de no haver fet l’ingrés, no es farà efectiva la reserva de l’estand.
He llegit i accepto les condicions de contractació.
Lloc i data:
Signatura i segell de l’empresa:

Data límit per a la recepció de la publicitat 15/12/2019
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