Fitxa tècnica
www.expopell.com

DATES I HORARIS
Dates: 15 – 17 de maig de 2022
Horari: Diumenge i dilluns de 10h a 19.30h / Dimarts de 10h a 17h

CONCEPTE
El COACB promou la 18ª edició del Showroom Expopell. Un punt de trobada del sector de
Marroquineria i Complements, on els agents comercials col·legiats es donen cita per exposar les
seves col·leccions de temporada per a clients i públic professional del sector.

CARÀCTER
Professional; amb acreditacions per clients i visitants professionals.
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CALENDARI DEL SHOWROOM
22 de febrer

Inici d’inscripcions per contractació

14 d’abril

Adjudicació d’espai (per sorteig)

15 d’abril– 9 de maig

Contractació amb adjudicació aleatòria

14 de maig

Muntatge

15 – 17 de maig

Exposició

17 de maig

Desmuntatge (de 17h a 21h)

Casp, 130
08013 Barcelona
Tel. 93 231 94 12

Anotacions:

www.expopell.com
info@expopell.com

L’adjudicació dels stands es realitzarà mitjançant sorteig a la seu del COACB
(Casp, 130 de Barcelona)

Participació
A retornar amb les dades complimentades
al e-mail: info@expopell.com
www.expopell.com

DADES DE CONTACTE
Raó Social:

NIF:

Contacte:

Càrrec:

Domicili:
Població:

C.P.:

Província:

País:

Telèfon:

Mòbil:

e-mail:

Web:

Agent Col·legiat?

SI

(Núm. Col·legiat):

NO

Quins articles
exposarà?

CONTRACTACIÓ
Total m2
contractats:

Opció 1: 16m2 (1.190€ + Iva)

Opció 2: 32m2 (2.380€ + Iva)

Opció 3: ___________ m2

Nota sobre el metratge:
Opció 1: L’stand base és de 4 m de profunditat per 4 m de llarg. (16m2)
Opció 2: També es pot disposar de dos stands amb el metratge de 4x4m, (en
aquest cas, al sorteig s’adjudicaran els dos o tres junts).
Opció 3: En el cas de requerir més metratge indiqui-ho a observacions si és el cas
l’organització confirmarà la seva sol·licitud tenint en compte l’espai disponible.

Casp, 130
08013 Barcelona
Tel. 93 231 94 12
www.expopell.com
info@expopell.com

Rotulació stand:
Observacions:

Tarifes
www.expopell.com

STAND
Stand de 16 m2 1.190 € (IVA no inclòs)
Aquest preu és per a col·legiats del COACB,
en el cas de no estar col·legiat, s’ha de sumar a
l’import total 540€ (que inclou un any de col·legiació)

Aquesta tarifa inclou:
Utilització de l’espai durant la preparació, exhibició i desmuntatge
Vigilància i il·luminació en zones comunes
Assessorament i administració general
Acreditacions i invitacions per als seus clients (tantes com es requereixin)
Stand modular en panels de melanina
Il·luminació d’stand 75W/m2 amb una base 220 V
Identificació de l’stand
Un endoll per connexió elèctrica per stand
Una taula i dues cadires

Anotacions:
Es disposarà de mobiliari addicional que es podrà contractar segons sol·licituds en cada cas.

DADES BANCÀRIES I FORMA DE PAGAMENT
Pagament de 120€ en la contractació i reserva del stand. L’import restant es facturarà en el mateix moment de la
reserva i s’haurà d’abonar abans del dia 6 de maig de 2022.

Total metres
contractats:

Transferència
Bancària:

Import Total:

+ Iva (21%)

ES19

0182

2383

59

IBAN

Entitat

Oficina

D.C.

0201722675
Nº Cte.

BBVAESMMXXX
SWIFT / BIC

Nom:

Signatura:

Data:

OBSERVACIONS:
Casp, 130
08013 Barcelona
Tel. 93 231 94 12
www.expopell.com
info@expopell.com

El Showroom Expopell, impulsat pel Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona (COACB), l'informa que de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta el tractament de dades personals i a
la lliure circulació d’aquestes dades, i la LSSI-CE 34/2002, tractarem la seves dades, inclòs el seu correu electrònic, amb la finalitat de realitzar comunicacions
relacionades amb el Showroom i altres que siguin d’interès del receptor (activitats i serveis) del COACB. Les dades proporcionades es conservaran, mentre no
s’oposi al seu tractament. Pot consultar més informació sobre l'exercici dels seus drets o presentar una reclamació, davant l'Agència Espanyola de Protecció de
Dades a www.agpd.es. El COACB li informa del dret d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat de les dades i dret a la limitació del tractament
mitjançant l’enviament d’una carta al COACB: Casp, 130, 08013 Barcelona · Àrea informàtica i comunicació o un e-mail a dpd@coacb.com

