OPCIONS DE COL·LABORACIÓ 2017

Contacta'ns!

No et limitis a aquest menú. Ens adaptem a les teves idees o necessitats!
INDEX - clicka els enllaços de les diferents opcions per obtenir més informació
PATROCINI GLOBAL SETMANA DE LA FUSTA DE CATALUNYA
II CONGRÈS FIRA FUSTA CONSTRUCTIVA_CFFC - Octubre 2017
III CURS FUSTA CONSTRUCTIVA
NETWORKING - RE-PENSA LA FUSTA
ANUARI 2018
GUARDONS "ANELLS DE LA FUSTA"
MERCHANDISSING

OBSERVACIONS
Aquest menú és purament orientatiu. Si se t'acut una idea nova, diferent a les proposades buscarem la manera de realitzar-la.
Els preus indicats són unitaris. Si tries diferents opcions, et farem un preu conjunt adaptat a les teves disponibilitats.
Els preus indicats són sense IVA

CONTACTA'NS i

PATROCINI GLOBAL SETMANA DE LA FUSTA DE CATALUNYA
No et limitis a aquest menú. Ens adaptem a les teves idees o necessitats!
OPCIÓ

DESCRIPCIÓ

APORTACIÓ

Avantatge SOCI
GREMI

opcions
escollides
amb un

X

DATA LÍMIT
CONTRACTA
CIÓ

PATROCINI GLOBAL SETMANA DE LA FUSTA DE CATALUNYA
PATROCINI PRINCIPAL SFC17

Presencia Absoluta associada a la Marca

15.000,00 €

10.000,00 €

20/10/2017

PATROCINI PREFERENT SFC17

Presencia Preferent associada a la Marca

5.000,00 €

3.000,00 €

20/10/2017

PATROCINI DESTACAT SFC17

Presencia Destacada associada a la Marca

2.000,00 €

1.000,00 €

20/10/2017

OBSERVACIONS
Aquest menú és purament orientatiu. Si se t'acut una idea nova, diferent a les proposades buscarem la manera de realitzar-la.
Els preus indicats són unitaris. Si tries diferents opcions, et farem un preu conjunt adaptat a les teves disponibilitats.
Els preus indicats són sense IVA

Contacta'ns i
t'informem

Contacta'ns i
t'informem

II CONGRÈS FIRA FUSTA CONSTRUCTIVA (CFFC) - Octubre
2017

No et limitis a aquest menú. Ens adaptem a les teves idees o necessitats!
OPCIÓ

DESCRIPCIÓ

APORTACIÓ

Avantatge SOCI
GREMI

opcions
escollides
amb un

X

DATA LÍMIT
CONTRACTA
CIÓ

II CONGRÈS FIRA FUSTA CONSTRUCTIVA (CFFC) - Octubre 2017
CONFERENCIES MAGISTRALS

Visibilitat durant la realització de les ponències
magistrals de la CFFC

PRESENTACIÓ COMERCIAL EMPRESA

Temps intervenció 10'

GRUPS DE TREBALLS

Segons grup de treball // Empreses interessades
en participar en els diferents grups de treballs
organitzats durant el CFFC.

EXPOSITORS GRANS

Espais de gran tamany situats a l'exterior del
recinte firal.

EXPOSITORS LLIURES

Espais estratègicament situats en el recinte de
celebració del CFFC, per a aquelles empreses del
sector amb interès per a la interrelació i
divulgació comercial dels seus productes i serveis
als congressistes i visitants durant el Congrés.
Mida a escollir (mínim 2m2) i material
proporcionat per l'empresa, d'acord a uns
criteris previs

EXTRA TAULA

Espais d'1 m (80x120) estratègicament situats,
per a aquelles empreses del sector amb interès
per a la interrelació i divulgació comercial dels
seus productes i serveis als congressistes i
visitants durant el CFFC.

1.000,00 €

700,00 €

22/06/2017

350,00 €

175,00 €

22/06/2017

A concretar

A concretar

22/06/2017

100€/m2

50€/m2

22/06/2017

46€/m

2

22/06/2017

25,00 €

22/06/2017

2

75€/m

2

50,00 €

STAND VIRTUAL

1 PASS de 30'

300,00 €

225,00 €

22/06/2017

STAND VIRTUAL

2 PASS de 30' cada un

400,00 €

300,00 €

22/06/2017

STAND VIRTUAL

4 PASS de 30' cada un

600,00 €

450,00 €

22/06/2017

COFFEE_Càtering

L'empresa patrocinadora del Coffee-Break tindrà
la imatge de la seva marca a l'espai de la seva
realització mitjançant
elements específics sobre aquest tema
Al seu torn, disposarà de 5 minuts de speech a
l'auditori abans d'accedir al Coffee-Break

A CONCRETAR

A CONCRETAR

22/06/2017

DINAR _ Càtering

Serà de peu. L'empresa, en exclusiva,
patrocinadora del menjar tindrà la imatge de la
seva marca a l'espai la seva realització
mitjançant elements específics sobre aquest
tema.
Al seu torn, disposarà de 10 minuts de speech al
final del menjar.

A CONCRETAR

A CONCRETAR

22/06/2017

FULLETONS

Entrega documentació PROMOCIONALINFORMATIVA als assistents del CFFC.

200,00 €

100,00 €

22/06/2017

OBSERVACIONS
Aquest menú és purament orientatiu. Si se t'acut una idea nova, diferent a les proposades buscarem la manera de realitzar-la.
Els preus indicats són unitaris. Si tries diferents opcions, et farem un preu conjunt adaptat a les teves disponibilitats.
Els preus indicats són sense IVA

Contacta'ns i
t'informem

III CURS FUSTA CONSTRUCTIVA (CFC)

No et limitis a aquest menú. Ens adaptem a les teves idees o necessitats!
OPCIÓ

DESCRIPCIÓ

PATROCINADOR OFICIAL DE TOT EL
CURS

Visibilitat en totes les sessions, visites i
presentacions dels CFC i en tots els MMCC del
GFiM durant tot el curs presentació, carpeta,
bolígraf, etc.

PATROCINI D'UN DELS 3 MÒDULS DEL CURS

Visibilitat en totes les sessions i visites del mòdul,
i en tots els MMCC del GFiM durant tot el curs

PATROCINI 30 D'UNA DE LES SESSIONS DEL
CURS
PATROCINI 40 D'UNA DE LES SESSIONS DEL
CURS
PATROCINI D'UNA DE LES SORTIDES DEL
CURS

Presentació empresa durant 30 min. Visibilitat en
tots els MMCC del GFiM durant tot aquell mòdul
del curs
Presentació empresa durant 40 min. Visibilitat en
tots els MMCC del GFiM durant tot aquell mòdul
del curs
Visibilitat en la/les sessions, visites del CFC i en
tots els MMCC del GFiM

APORTACIÓ

3.000,00 €

Avantatge SOCI
GREMI

opcions
escollides
amb un

X

2.000,00 €

30/09/2017

1.000,00 €

700,00 €

30/09/2017

400,00 €

300,00 €

30/09/2017

500,00 €

600,00 €

400,00 €

500,00 €

OBSERVACIONS
Aquest menú és purament orientatiu. Si se t'acut una idea nova, diferent a les proposades buscarem la manera de realitzar-la.
Els preus indicats són unitaris. Si tries diferents opcions, et farem un preu conjunt adaptat a les teves disponibilitats.
Els preus indicats són sense IVA

DATA LÍMIT
CONTRACTA
CIÓ

30/09/2017

30/09/2017

Contacta'ns i
t'informem

NETWORKING: RE-PENSA LA FUSTA

No et limitis a aquest menú. Ens adaptem a les teves idees o necessitats!
OPCIÓ

DESCRIPCIÓ

NETWORKING

APORTACIÓ

Avantatge SOCI
GREMI

opcions
escollides
amb un

X

DATA LÍMIT
CONTRACTA
CIÓ

Preus vàlids fins al 31.05.2017

PATROCINI PRINCIPAL

Visibilitat Global en tot l'acte amb presentació
Empresa amb documentació carpeta assistents

PATROCINI DESTACAT

1.000,00 €

700,00 €

31/05/2017

Visibilitat i esment de l'empresa

600,00 €

300,00 €

31/05/2017

PRESENTACIÓ COMERCIAL EMPRESA

Temps intervenció 8'

350,00 €

175,00 €

31/05/2017

CORNERS EMPRESES

Espais de 1 m2 estratègicament situat, per a
aquelles empreses del sector amb interès per a la
interrelació i divulgació comercial dels seus
productes i serveis als congressistes i assistents
LIGNOMAD-17 durant el Networking Re-Pensa la
Fusta

100,00 €

31/05/2017

225,00 €

OBSERVACIONS
Aquest menú és purament orientatiu. Si se t'acut una idea nova, diferent a les proposades buscarem la manera de realitzar-la.
Els preus indicats són unitaris. Si tries diferents opcions, et farem un preu conjunt adaptat a les teves disponibilitats.
Els preus indicats són sense IVA

Contacta'ns i
t'informem

ANUARI 2018

No et limitis a aquest menú. Ens adaptem a les teves idees o necessitats!
OPCIÓ

DESCRIPCIÓ

APORTACIÓ

Avantatge SOCI
GREMI

opcions
escollides
amb un

X

DATA LÍMIT
CONTRACTA
CIÓ

ANUARI 2018
PUBLIREPORTATGE UNA PÀGINA

Imatges amb explicació empresa

1.000,00 €

500,00 €

15/07/2017

PUBLIREPORTATGE DUES PÀGINES

Imatges amb explicació sobre l'empresa

1.500,00 €

750,00 €

15/07/2017

PUBLIREPORTATGE TRES PÀGINES

Imatges amb explicació extensiva empresa

2.000,00 €

1.000,00 €

15/07/2017

ANUNCI UNA PÀGINA (interior)

Anunci (lloc en funció de la maquetació)

700,00 €

350,00 €

15/07/2017

ANUNCI MITJA PÀGINA

Ubicació (lloc segons maquetació)

450,00 €

225,00 €

15/07/2017

ANUNCI QUART PÀGINA

Ubicació (lloc segons maquetació)

250,00 €

125,00 €

15/07/2017

ANUNCI UNA PÀGINA PORTADA
INTERIOR

Anunci segona pàgina revista

1.200,00 €

600,00 €

15/07/2017

ANUNCI UNA PÀGINA
CONTRAPORTADA INTERIOR

Anunci penúltima pàgina

800,00 €

400,00 €

15/07/2017

ANUNCI UNA PÀGINA A LA
CONTRAPORTADA

Anunci darrera pàgina exterior revista

1.500,00 €

750,00 €

15/07/2017

OBSERVACIONS
Aquest menú és purament orientatiu. Si se t'acut una idea nova, diferent a les proposades buscarem la manera de realitzar-la.
Els preus indicats són unitaris. Si tries diferents opcions, et farem un preu conjunt adaptat a les teves disponibilitats.
Els preus indicats són sense IVA

Contacta'ns i
t'informem

GUARDONS "ANELLS DE LA FUSTA"

No et limitis a aquest menú. Ens adaptem a les teves idees o necessitats!
OPCIÓ

DESCRIPCIÓ

APORTACIÓ

Avantatge SOCI
GREMI

opcions
escollides
amb un

X

DATA LÍMIT
CONTRACTA
CIÓ

GUARDONS "ANELLS DE LA FUSTA"
ANELLS DE LA FUSTA: GESTIÓ DEL BOSC

Logo de l'entitat en el guardo + presència en el
seu lliurament

500,00 €

400,00 €

20/10/2017

ANELLS DE LA FUSTA: DISSENY I
CREACIÓ EN FUSTA

Logo de l'entitat en el guardo + presència en el
seu lliurament

500,00 €

400,00 €

20/10/2017

ANELLS DE LA FUSTA: OBRES
D'INTERIORISME

Logo de l'entitat en el guardo + presència en el
seu lliurament

500,00 €

400,00 €

20/10/2017

ANELLS DE LA FUSTA: OBRES
ARQUITECTÒNIQUES ESTRUCTURALS

Logo de l'entitat en el guardo + presència en el
seu lliurament

500,00 €

400,00 €

20/10/2017

ANELLS DE LA FUSTA: PROJECTES
COMUNICATIUS
ANELLS DE LA FUSTTA: PROJECTES
D'ESTUDIANTS

Logo de l'entitat en el guardo + presència en el
seu lliurament
Logo de l'entitat en el guardo + presència en el
seu lliurament

500,00 €

400,00 €

20/10/2017

500,00 €

400,00 €

20/10/2017

ELS 6 GUARDONS

Logo de l'entitat en tots els guardons + presència
en el seu lliurament

3.000,00 €

2.400,00 €

20/10/2017

OBSERVACIONS
Aquest menú és purament orientatiu. Si se t'acut una idea nova, diferent a les proposades buscarem la manera de realitzar-la.
Els preus indicats són unitaris. Si tries diferents opcions, et farem un preu conjunt adaptat a les teves disponibilitats.
Els preus indicats són sense IVA

Contacta'ns i
t'informem

MERCHANDISING

No et limitis a aquest menú. Ens adaptem a les teves idees o necessitats!
OPCIÓ

DESCRIPCIÓ

APORTACIÓ

Avantatge SOCI
GREMI

opcions
escollides
amb un

X

DATA LÍMIT
CONTRACTA
CIÓ

MERCHANDISING
MERCHANDISING PROPI ALS
ASSITENTS DELS ESDEVENIMENTS
ORGANITZATS PEL GREMI

Entrega obsequis amb marca d'empresa als
assistents

LLAPIS DE FUSTER

100 unitats

500,00 €

400,00 €

31/12/2017

BOLIGRAF ECOLÒGIC GROWINK

100 unitats

450,00 €

350,00 €

31/12/2017

SAMARRETAS SFC

100 unitats

900,00 €

800,00 €

31/12/2017

SUDADERA

200 unitats

1.400,00 €

1.200,00 €

31/12/2017

PARKA

100 unitats

1.400,00 €

1.200,00 €

31/12/2017

A partir de 200 €

A partir de 100 €

OBSERVACIONS
Aquest menú és purament orientatiu. Si se t'acut una idea nova, diferent a les proposades buscarem la manera de realitzar-la.
Els preus indicats són unitaris. Si tries diferents opcions, et farem un preu conjunt adaptat a les teves disponibilitats.
Els preus indicats són sense IVA

31/12/2017

