BOTO INDEX

LA FIRA EN XIFRES
La darrera edició de la Fira d’Andorra la Vella va comptar amb la participació de més de 150 expositors
repartits en:

expositors al
recinte firal

expositors a la Fira
d’Associacions

expositors als
espais exteriors

expositors al Mercat
artesanal de la Fira

EXPOSITORS DESTACATS EN EDICIONS ANTERIORS
• Comú d’Andorra la Vella

Turisme
• Andorra4days

Sostenibilitat, innovació i llar eficient

• Associació d’Empreses d’Allotjament Turístic

• Agefred Serveis

• Caldea

• Andorra Telecom

• Càmpings Tarragona

• Cicland

• Cityplan

• Cloustek

• El meu viatge

• Domus Smart Home

• Entente des Causses-et-Cévennes

• Erand energies renovables

• Fira de Mollerussa

• Feda

• Garraf Turisme

• Green Factory

• Hotel St. Gothard

• Grup Sandor

• Louvre Hotels

• KMZero

• Mont-Roig Miami Turisme

• Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i
Sostenibilitat

• Naturland

• Refi. Renovació eficient de finestres
• Sipce Energy
• Sud Pirineus

• Nòrdic Hotel
• Osona Turisme
• Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises
• Sites Touristiques Ariège
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• Sport Hotels Resort & Spa

• L’Aeroclub Cerdanya

• Sport Wellness Mountain Spa

• MS Sport

• Turisme de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors

• Piscines Comunals d’Escaldes-Engordany

• Turisme Vilanova i la Geltrú

• Rhodanian Marine

• Vall del Madriu-Perafita-Claror
• Hotel & Tourism Business School Vatel Andorra

• Ski Andorra / Grandvalira /
Ordino Arcalís–Vallnord / Pal Arinsal

• Vilanova Turisme

• Sports Calbó

• Visita Valls. Calçotada, Castells, Cultura

• Viladomat Esports
• X-Trial Andorra la Vella

Esports
• Automòbil Club d’Andorra

Salut i vida sana

• Bàsquet Club Andorra

• Centre Quiropràctic Holístic

• BCN Skydive

• Clínica Dorsia

• Centre Esportiu d’Ordino

• Dermandtek

• Centre Esportiu de Sant Julià de Lòria

• Imporex Salut

• Centre Esportiu del Pas de la Casa

• Pelostop

• Centre Esportiu dels Serradells

• Sarquavitae

• Club Nàutic d’Andorra

• Som Salut

• Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp

• VallmedicVision

• Forestal

• Visit’m

• Grup Pic Negre - Shusski

• Actua

• Jorma Bike
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FITXA TÈCNICA
Temàtica: Sostenibilitat, innovació i ciutats intel·ligents
Edició: 43a.
Àmbit: Nacional i internacional.
Freqüència: Anual.
Públic: Més de 70.000 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 vocació de convertir-se en
l’aparador de noves tendències en el món de la sostenibilitat, innovació, tecnologies, etc., així com en el
món del turisme i l’esport.
Per descomptat, les novetats del món de l’automoció estaran representades per les principals marques
del sector.

Perfil de l’expositor: Enguany, la temàtica de la Fira gira entorn de la sostenibilitat, l’eficiència energètica i el concepte de ciutats intel·ligents. La Fira està concebuda com a espai de trobada de totes
aquelles empreses que vulguin donar-se a conèixer o presentar els seus productes relacionats amb
aquests conceptes.

Preus: Consultar pàgina 7.
Dates: 21, 22 i 23 d’octubre.
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 22 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.

INSCRIPCIONS
Les inscripcions s’obriran el dia 19 d’abril i es
tancaran el 31 de juliol del 2022, i restaran
sotmeses al criteri de l’organització i a la
disponibilitat d’estands.
El document d’inscripció es podrà sol·licitar a:
Administració del Centre de Congressos
d’Andorra la Vella
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
Prèvia sol·licitud d’inscripció i aprovació de la mateixa, la inscripció serà definitiva en el moment del pagament del 50 % de l’import total dels espais. La resta haurà d’abonar-se, com a màxim, el 7 d’octubre del
2022.

Expositors internacionals
Prèvia sol·licitud d’inscripció i aprovació de la mateixa, la inscripció serà definitiva en el moment del pagament del 100 % de l’import total dels espais.
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SOSTENIBILITAT, EFICIÈNCIA I TECNOLOGIA
Enguany la Fira d’Andorra la Vella aposta per la creació d’un espai diferenciat i amb identitat pròpia perquè
les empreses del sector exposin els seus productes i serveis relacionats amb la sostenibilitat, l’eficiència i
el concepte de “Ciutat intel·ligent”.
Un lloc de trobada entre els professionals per donar a conèixer tot el ventall d’oportunitats amb l’objectiu
que el dia a dia dels ciutadans i dels clients sigui el més sostenible i eficaç possible fent ús de les tecnologies existents i facilitant els processos diaris.
Un espai on els visitants de la Fira podran viure diferents experiències i propostes ‘intel·ligents’ de la mà
de les empreses líders del sector.
Si penseu que la vostra empresa disposa de serveis i/o productes relacionats amb aquesta temàtica no
dubteu en contactar-nos per explicar-vos amb més detall les possibilitats expositives de les que disposem.

Consulteu espais i preus
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EXEMPLE DE MODULACIÓ

635 €

preu 3x3

903 €

preu 3x3
+ cantonada

3.263 €
preu illa
lateral

3.799 €
preu illa
central

(IGI no inclòs)
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PREUS
Estand especial Preu: 335€ (IGI no inclòs)
Lloguer d’un espai de 2 metres d’ample x 3 metres de fondària.
Inclou: parets laterals i de fons amb suports d’alumini, rètol amb lletra estàndard, il·luminació, connexió
elèctrica per a una potència de 1,2 kW, consum elèctric i moqueta diferenciada del passadís.

Estand modular Preu: 635€ (IGI no inclòs)

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, 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.

Passadís central Preu: 268€ (IGI no inclòs)
Suplement a afegir a cadascun dels estands modulars de 3x3 en cantonada amb passadissos
centrals. Subjecte a disponibilitat i no disponible per a estands especials.

8

PREUS
Espai especial, illa lateral Preu: 3.263€ (IGI no inclòs)

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.

Espai especial, illa central Preu: 3.799€

(IGI no inclòs)

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.
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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 més de 6.300 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 consultable al web del Comú
d’Andorra la Vella i al recinte firal durant els tres dies de celebració.
Consulteu preus i disponibilitat.

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 2022. (només per a espais interiors).
Per a espais especials de 54m2, el descompte s’aplicarà sobre els primers 635€.
Cancel·lacions i altres, consultar el reglament intern de la Fira, disponible al web: www.andorralavella.ad

Preus sense impostos i vàlids per a la Fira 2022, llevat d’error tipogràfic.
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