info@congresbicicat.org

FIRA d’ EMPRESES

15 i 16 d’abril de 2010
Palau de Congressos de la Llotja
Lleida

DISPOSICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ

•

DATES D’EXPOSICIÓ

15 i 16 D’ABRIL

•

HORARI DE LA FIRA

EL 15 D’ABRIL DE 09,20 A 19.30 HORES
EL 16 D’ABRIL DE 09.00 A 15.00 HORES

•

MIDES DELS STANDS

3 x 2 MTS

•

UBICACIÓ

PALAU DE CONGRESSOS “LA LLOTJA”
PLANTA 2ª – FOYER MULTIFUNCIONAL

•

MOBILIARI i ACONDICIONAMENT

ESTRUCTURA, MOQUETA, QUADRE ELÈCTRIC, WI-FI,
TAULELL, 2 TAMBORETS D’ ACER, ENLLUMENAT
RÈTOL EMPRESA I SEGURETAT

•

PREU

1.500,00 EUROS TOT INCLÒS

* El preu inclou la inscripció de 3 persones al III Congrés de la Bicicleta.
* Tots els espais habilitats per la FIRA disposaran de la mateixa superfície i material proporcionat per l’organització
* Les empreses podran, si s’escau, completar els espais amb material propi de cadascuna (rollers / desplegables, publicitat, productes,
ordinadors, hostesses...) sempre i quan es respecti l’espai establert.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOLLICITUD STAND FIRA d’ EMPRESES
Si esteu interessats en estar presents en la FIRA d’ EMPRESES del III Congrés de la Bicicleta, Lleida Catalunya
2010, si us plau, empleneu les dades que es solliciten a continuació i envieu-les a l’adreça de correu electrònic
info@congresbicicat.org fins el proper 31 de març de 2010. L’organització es posarà en contacte en la major
brevetat possible. Les sollicituds posteriors a aquesta data, romandran en llista d’espera.
Les anullacions que es facin a partir de l’1 d’abril de 2010 es penalitzaran amb l’import íntegre de la quota
d’inscripció.
La confirmació d’inscripció a la FIRA es formalitzarà amb el pagament de quota al nº de compte del BBVA 0182
6203 09 0201517971 (el justificant de pagament s’haurà de fer arribar a l’adreça de correu amb anterioritat
esmentada)

DADES SOLLICITUD
Nom Empresa

__________________________________________

Adreça ________________________

CP______________ Ciutat ___________________________________

e-mail _________________________

Persona de contacte ________________________________________

Càrrec ________________________

Telèfon de contacte _________________________________

e-mail ___________________________________

Fundació ECA Bureau Veritas (Secretaria permanent del Congrés) Tel. 902 404 072 / e-mail info@congresbicicat.org

