Dossier comercial

La Fira en xifres
La darrera
edició de la Fira
d’Andorra la Vella
va comptar amb
la participació
de 170 expositors
repartits en:

77

EXPOSITORS AL
RECINTE FIRAL

43

EXPOSITORS A LA
FIRA D’ASSOCIACIONS

9

EXPOSITORS ALS
ESPAIS EXTERIORS

+

40

EXPOSITORS ALS
ESPAIS EXTERIORS

Expositors destacats en edicions anteriors
· Comú d’Andorra la Vella
Turisme
· Andorra4days
· Associació d’empreses
d’allotjaments turístics
· Caldea
· Càmpings Tarragona
· Cityplan
· El meu viatge
· Entente des Causses-etCévennes
· Fira de Mollerussa
· Garraf Turisme
· Hotel St. Gothard
· Louvre Hotels
· Mont-Roig Miami Turisme
· Naturlandia, el Parc d’Aventures
d’Andorra
· Nòrdic Hotel
· Office de Tourisme Pyrénées
Ariégeoises
· Osona Turisme
· Palau de Gel
· Patronat Municipal de Turisme
d’El Vendrell
· Sant Pol de Mar
· Segre Rialb, Prepirineu de Lleida

· Sites Touristiques Ariège
· Sport Hotels Resort & Spa
· Sport Wellness Mountain Spa
· Turisme de l’Hospitalet de
l’Infant i la Vall de Llors
· Turisme Vilanova i la Geltrú
· Vall del Madriu-Perafita-Claror
· Vatel Hotel & Tourism Business
School
· Vilanova Turisme
· Visita Valls. Calçotada, Castells,
Cultura
Esports
· Automòbil Club d’Andorra
· Bàsquet Club Andorra
· BCN Skydive
· Centre Esportiu d’Ordino
· Centre Esportiu de Sant Julià
de Lòria
· Centre Esportiu del Pas de la
Casa
· Centre Esportiu dels Serradells
· Centre Esportiu i sociocultural
d’Encamp
· Cicland
· Club Nàutic d’Andorra
· L’Aeroclub Cerdanya
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· Piscines comunals d’Escaldes
· Ski Andorra - Grandvalira Vallnord
· Sports Calbó
· Viladomat Esports
Vida Sana
· Centre Quiropràctic Holístic
· Clínica Dorsia
· Dermandtek
· Imporex salut
· Pelostop, depilació làser
· Sarquavitae
· Som Salut
· Vallmedicvision Vision &
Aesthetic
· Visit’m
· Actua
· Andorra Telecom
· Becier Assegurances
· Ministeri de Medi Ambient,
Agricultura i Sostenibilitat FEDA
· Morabanc
· El Periòdic d’Andorra
· IQOS

Fitxa tècnica
Temàtica: Turisme - Oci - Lleure - Esports - Vida sana.
Edició: 42a.
Àmbit: Nacional i internacional.
Freqüència: Anual.
Públic: Més de 65.000 visitants.
Lloc: Envelat del Parc Central / Passeig del riu / Plaça de la Rotonda.
Caràcter: Públic de lliure accés.
Perfil del visitant: És una de les principals fires de l’àmbit pirinenc. Amb la vocació de convertir-se en
l’aparador de noves tendències i propostes per a l’oci i lleure personal i el punt de trobada dels amants
de l’esport i la vida sana i activa.
Perfil de l’expositor: Obert a totes les empreses vinculades amb el món del turisme, l’oci, l’esport, la
muntanya i la vida sana i activa. O aquells negocis que vulguin associar la seva imatge a aquest estil
de vida.
Patronats de turisme, Empreses d’activitats i turisme actiu, Empreses d’activitats culturals (museus
i exposicions) i activitats educatives, Empreses d’activitats recreatives i centres d’oci, Empreses
d’organització d’esdeveniments, Centres de benestar, bellesa i cura personal, Centres esportius,
Empreses d’esports (tèxtil, calçat, complements, material específic...), Automòbil.
Activitats paral . leles: A concretar, relacionades amb el turisme, l’oci, el lleure i l’esport.
Preus: Consultar pàgina 5.
Dates: 23, 24 i 25 d’octubre del 2020.
Horari: Divendres i dissabte, de les 11 a les 21 h. Diumenge, de les 11 a les 20 h. Inauguració oficial a les
11 h del divendres 23 d’octubre.
Organitza: Àrea de Desenvolupament Estratègic i Comercial del Comú d’Andorra la Vella.
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A l’entorn de la Fira

La fira s’ubica al centre comercial
d’Andorra la Vella i ocupa prop de
12.000 m2. L’envelat principal té
una superfície de 7.500 m2 i al seu
voltant hi trobem el Mercat Artesanal,
la Fira de les Associacions, la Mostra
de productes agrícoles i artesans
d’Andorra i un munt d’activitats als
espais exteriors del Parc Central.

Mercat Artesanal
El Mercat Artesanal s’ubica al
passeig del riu i connecta la Fira
amb l’eix comercial de l’avinguda
Meritxell,a la plaça de la Rotonda. És
un espai dedicat a l’exposició i venda
de productes d’artesania, alimentació
artesana i natural, de venda de creps,
xurros, pizzes i llaminadures.

Mostra de productes
agrícoles i artesans
d’Andorra
Espai d’exposició per descobrir
els diferents productes de les
explotacions agràries i artesanals
d’Andorra i alhora gaudir dels plats
elaborats amb productes autòctons,
de xerrades i de demostracions.

Inscripcions
Les inscripcions s’obriran el dia 16
de juny i es tancaran el 21 d’agost
del 2020 i restaran sotmeses
al criteri de l’organització i a la
disponibilitat d’estands.
El document d’inscripció es podrà
sol. licitar a:
Centre de Congressos
d’Andorra la Vella
Administració
Plaça del Poble s/n AD500 Andorra la Vella
Tel. +376 730 004
promocio.turisme@comuandorra.ad
o descarregar al web:
www.andorralavella.ad

Expositors nacionals

Expositors internacionals

La inscripció serà efectiva en el
moment del pagament del 50 % de
l’import total dels espais. La resta
haurà d’abonar-se, com a màxim, el
10 d’octubre del 2020.

La inscripció serà efectiva en el
moment del pagament del 100 % de
l’import total dels espais.
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Exemple de modulació

635 €

903 €

3.263 €
IGI no inclòs
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3.799 €

Preus
Estand especial
Lloguer d’un espai de 2 metres d’ample x 3 metres de fondària.
Inclou: parets laterals i de fons amb suports d’alumini, cartela per rètol amb lletra estàndard, il.luminació, connexió elèctrica
per a una potència de 1 .2 Kw, consum elèctric i moqueta diferenciada del passadís.

Preu:

335 € (IGI no inclòs)

Estand modular
Lloguer d’un o més espais de 3 metres d’ample x 3 metres de
fondària. Inclou: parets laterals i de fons amb suports d’alumini,
cartela per rètol amb lletra estàndard, il.luminació, connexió
elèctrica per a una potència de 1.2 Kw, consum elèctric i moqueta
diferenciada del passadís. un quadre elèctric per estands agrupats.

Preu:

635 € (IGI no inclòs)

Passadís central
Suplement a afegir als estands modulars. Increment per estand en cantonada amb passadissos centrals. Subjecte a
disponibilitat i no disponible per estands especials. Per cada estand que toqui amb el passadís central.

Preu:

903 € (IGI no inclòs)

Espai especial, illa lateral
Lloguer de sòl lliure de 54 m2. Inclou: moqueta diferenciada del
passadís, escomesa elèctrica de 7,2 kW i consum elèctric. No
inclou quadre elèctric, il.luminació i parets modulars. La Fira
disposa de quadres elèctrics i focus de lloguer, consulteu preus.
Imprescindible presentar croquis a l’organització.

Preu:

3. 263 € (IGI no inclòs)

Espai especial, illa central
Lloguer de sòl lliure a l’espai central del recinte firal de 54 m2.
Inclou: moqueta diferenciada del passadís, escomesa elèctrica de 7,2 kW i consum elèctric. No inclou quadre elèctric,
il.luminació i parets modulars. La Fira disposa de quadres elèctrics i focus de lloguer, consulteu preus.
Imprescindible presentar croquis a l’organització.

Preu:

3.799 € (IGI no inclòs)
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Serveis a l’expositor

Wifi
La Fira disposa d’un servei de Wifi gratuït per a tots els expositors acreditats.
Hotels
L’oferta hotelera d’Andorra la Vella és de primer ordre, amb un total de 6.367 llits en establiments de totes
les categories. Podeu consultar els hotels a www.andorralavella.ad
Publicitat i Catàleg oficial
Com a expositor podrà publicitar el seu negoci al catàleg oficial de la Fira, amb una tirada de 5.000
exemplars que es reparteixen a les oficines de turisme d’Andorra, durant les setmanes prèvies a la fira, i
al recinte firal durant els tres dies de celebració.
Consulteu preus i disponibilitat.
APP
La Fira d’Andorra la Vella disposa d’una aplicació mòbil on l’expositor podrà publicitar la seva empresa i
les activitats i/o ofertes comercials que desenvolupi amb motiu de la Fira.
Així mateix es podran consultar tots els espais expositius i l’agenda activitats.
Organització d’activitats pròpies
Cada expositor podrà realitzar i convocar activitats dins el seu espai expositiu prèvia comunicació i
coordinació amb l’organització.
Observacions
Es farà un descompte del 20% sobre el preu del primer mòdul de 3x3 m, si la reserva i el pagament dels
imports de l’estand es fan abans del 31 de maig del 2020. (només per espais interiors).
Per espais especials el descompte s’aplicarà sobre els primers 635 €.
Cancel.lacions i altres, consultar al reglament intern de la fira, a la vostra disposició al web:
www.andorralavella.ad
Preus vàlids per la Fira 2020 excepte error tipogràfic.
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