PARTICIPACIÓ AGRUPADA – SUBCONTRACTACIÓN’21
Bilbao 26-28 octubre 2021.
Participació agrupada d’empreses subcontractistes a la principal fira del sector de
Subcontractació Industrial, que tindrà lloc a Bilbao del 26 al 28 d’octubre del 2021.

Dirigit a empreses dels següents sectors:
•

Equips i subministraments per a fosa, forja, laminació, tractaments, soldadura,
manipulació, siderúrgia, mesura, control i seguretat, metrologia, pintures i recobriments
industrials, productes químics, electrònica, impressió 3d, robòtica...

Processos complerts de fabricació: cautxú, ceràmica, fosa, hardware/software, enginyeria,
manteniment, materials especials/productes químics, matèries primes i additius,
mecanització de peces, motlles, models, matrius, encunys, plàstic…

Què oferim
•

Coordinació dels diferents aspectes relacionats amb la participació a la Fira, a més
donarà atenció personalitzada durant les XIX Trobades Europees amb la participació
de 100 compradors.

•

Stand identificat individualment i separat per panells d’una superfície de 9 m2 en una
ubicació “Premium” davant de l’espai on es realitzaran les Trobades de
compradors.

•

Espai comú obert d’uns 27 m2 habilitat amb magatzem, taules i cadires per reunions,
cafetera, frigorífic i d’altres elements de mobiliari.

•

Decoració i equipament (mostrador, il·luminació, logotip amb vinil amb el nom de
l’expositor, mostrador, 1 taburet i 1 endoll) i neteja diària de l’espai.

•

Inscripció al catàleg de la Fira amb fitxa web individualitzada que permet consulta i
contacte directe amb el visitant. Fitxa web amb dades completes del participant:
descripció, logo, imatges, activitat, productes, certificacions etc i es promou fins la
propera edició.

•

Atenció personalitzada del personal de la Cambra durant tot l’event

•

Inserció de notícies, novetats i articles de cada empresa al blog de Subcontractació, la
difusió arriba a més de 40.000 empreses nacionals i internacionals

•

La Cambra realitzarà diferents accions de promoció d’aquesta participació agrupada,
entre d’altres emailing als principals compradors europeus.

Cost i terminis d’inscripció
•

2.600 € (+ IVA) per empresa per a les empreses de la Borsa de Subcontractació

•

3.100 € (+ IVA) per a les empreses que no en pertanyen*

Termini d’inscripció: fins esgotar espais
Disposem d’un espai reduït per a la participació que no ens permet acollir un nombre elevat
d’empreses. L’adjudicació d’espais es farà seguint estricte ordre d’inscripció.
Més informació i sol·licitud d’inscripció a: mrodriguez@cambramanresa.org
*Consulteu

condicions

d’adhesió

mrodriguez@cambramanresa.org

a

la

Borsa

de

Subcontractació

a

Fitxa d’inscripció
Si, desitjo inscriure a l’empresa ---------------------------------------------------

a l’estand col·lectiu

organitzat per la Borsa de Subcontració de Catalunya a la Fira SUBCONTRATACIÓN’21 en les
següents condicions:
[ ]

Empresa inscrita a la Borsa de Subcontratació: 2.600 € + IVA

[ ]

Empresa NO inscrita a la Borsa de Subcontratació: 3.100 € + IVA

EMPRESA:

CIF

ADREÇA:
C.P.:

PROVINCIA:

CONTACTE:
EMAIL:

TELÈFON:

Mitjançant transferència a nom de la Cambra de Comerç de Barcelona en concepte de quota
d'inscripció a la Fira SUBCONTRATACIÓN’21 realitzada en el compte corrent: La Caixa:

Número de cuenta: ES60 2100 3000 14 2201579158.
Ref: Fira SUBCONTRATACIÓN’21

Signatura
Segell empresa
Data
Les seves dades personals seran tractades, per la Cambra Oficial de Comerç, Serveis, Indústria i Navegació de Barcelona (en endavant,
“la Cambra”), amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud i possibilitar la participació en aquest programa i remetre-li
comunicacions a propòsit de la Cambra i les seves activitats. En la mesura que es tracta de missions internacionals es podrien
comunicar les seves dades a empreses i/o institucions fora de l’Espai Econòmic Europeu que no atorguin un nivell suficient de
protecció i, l’esmentada comunicació, implicaria una transferència internacional de dades. Tant el tractament per part de la Cambra,
com la comunicació a tercers participants a la missió, incloent aquells fora de l’EEE, es durà a terme en base al compliment contractual
derivat de la seva participació al programa, per l’enviament de comunicacions per part de la Cambra, un interès legítim art. 21.2 Llei
34/2002. En cas que vulgui obtenir informació addicional a propòsit dels esmentats tractaments així com sobre l’exercici dels seus
drets d’accés, informació, d'oposició, de rectificació, de supressió, d’ oblit, limitació de tractament i portabilitat de les seves dades,
pot adreçar-se a la Cambra a Av. Diagonal, 452 – 08006 Barcelona, www.cambrabcn.org, o lopd@cambrabcn.org

