Sakura Matsuri Sabadell

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
Aquest document no implica la reserva definitiva. Aquesta està vinculada a la
capacitat i disponibilitat de Fira Sabadell

DADES DEL CENTRE
Nom del centre

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, S.L.

FIRA SABADELL

DADES FISCALS O DE FACTURACIÓ
Tipus document d’identitat

CIF: B63394043 Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona volum 36216, foli 84, full B 278818

Raó social

Núm. de NIF/CIF o similars

Adreça fiscal (indiqueu carrer, plaça, via, etc.)

Població

Codi Postal

Província

País

Telèfons

Adreça electrònica

DADES DE L’ACTIVITAT
Nom amb el que desitja aparèixer a la promoció de Fira Sakura Matsuri Sabadell 2022

Descripció de l’expositor

Persona de contacte

Telèfons

Adreça electrònica

Pàgina web i/o xarxes socials

DOCUMENTACIÓ A ENVIAR
-

Logotip (format – JPGE; PNG)

-

Enllaç web i/o xarxes socials

-

3 fotografies de promoció (format – JPGE; PNG)

-

S’inclourà descripció de l’expositor descrit anteriorment
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CONTRACTACIÓ D’ESPAIS
L’estand inclou

CIF: B63394043 Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona volum 36216, foli 84, full B 278818

Parets modulables de color blanc amb estructura d’alumini, fris color blanc amb lletra negra, il·luminació composta d’1 focus
orientables de 100 W per m lineal, quadre elèctric amb diferencial i magneto tèrmic, sòl cobert amb moqueta Fira, cablejat
elèctric homologat i consum elèctric bàsic.
ESTAND BÀSIC (Mòdul mínim 3x3)

m2 x 35€ + IVA

€

ESTAND PREMIUM (Mòdul mínim 3x3)

m2 x 108€ + IVA

€

ESTAND GASTRO (Mòdul mínim 2X2) Inclou mostrador i tamboret

m2 x 58€ + IVA

€

ESTAND EDITORIAL (Mòdul mínim 2X2) Inclou mostrador i tamboret

m2 x 58€ + IVA

€

NOMÉS ESPAI (Per a construir estand de disseny)

m2 x 25€ + IVA

€

Pack A Mobiliari per estand: 1 mostrador i 1 tamboret

x 65€ + IVA

€

Pack B Mobiliari per estand: 1 taula rodona i 3 cadires

x 50€ + IVA

€

Abonament pàrquing per vehicle inferior a 3.500 kg*

x 40€ + IVA

€

*Per vehicles superiors a 3.500 kg pregunti a l’organització

FORMA I CONDICIONS DE PAGAMENT
Transferència bancària a PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL.
Banc Sabadell, ES52 0081 5154 2400 0107 6018 / BSAB ESBB
1r pagament: 50%de l’import total en rebre acceptada la
sol·licitud de participació.

2n pagament: 50% restant de l’import total abans de l’1d'abril
de 2022

En cas que abans de l’1 de desembre s’hagi de suspendre l’esdeveniment per motius de força major, entre els que
s’inclou la declaració d’estat d’alarma o l’aprovació d’altra regulació estatal o autonòmica de la que es derivi la prohibició de
la realització de l’esdeveniment, l’import ja abonat per part de l’expositor serà retornat o guardat com a reserva per a futures
edicions, segons s’acordi amb l’expositor. Si la suspensió de l’esdeveniment es dóna a partir de l’1 de desembre, PES, SL
guardarà l’import abonat per a futures edicions.

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
Base jurídica i informació bàsica sobre el tractament de dades personals

Base jurídica del tractament

Execució d’un contracte i compliment d’una obligació legal (Article 6.1.b, i 6.1.c del RGPD
2016/679). Compliment de la missió d’interès públic per promoure i desenvolupar la política
d’ocupació (Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya)

Responsable del tractament

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, S.L.

Finalitat del tractament

Atendre el dret de les persones a comunicar-se amb Promoció Econòmica de Sabadell, S.L.
Gestionar els serveis de promoció de l’ocupació i l’activitat econòmica, informar-ne sobre les
mateixos i fer estadístiques públiques i internes, i enquestes sobre la promoció de l’ocupació i
l’activitat econòmica. Aquests serveis inclouen activitats firals, gestions de fires, esdeveniments i
exposicions, activitats ocupacionals, d’intermediació i orientació laboral i accions formatives per a
persones en recerca de feina i/o amb necessitats de formació i desenvolupament competencial,
així com activitats adreçades a promocionar i donar suport a l’emprenedoria i l’activitat
empresarial

Exercici de drets de les
persones interessades

D’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al tractament, adreçant instància al correu
electrònic lopdpes@ajsabadell.cat o a l’adreça postal Promoció Econòmica de Sabadell, SL, Ctra.
de Barcelona, 208 bis, 08205 Sabadell

Informació addicional ampliada a http://www.firasabadell.cat/images/documents/Politica-privacitat-Fira-Sabadell.pdf
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COMPROMÍS I SIGNATURA
Com a expositor es compromet a complir en tot moment amb la normativa COVID-19 vigent al moment del muntatge,
realització i desmuntatge de l’esdeveniment, respectant en tot moment les mesures de prevenció establertes per a la COVID19, amb distància de seguretat i protecció personal.
La persona sotasignada després d’haver examinat la sol·licitud de participació i la normativa general de la 4a edició
de Fira Sakura Matsuri Sabadell 2022, declara acceptar totes les seves clàusules i sol·licita participar en aquest
certamen
Signatura i segell de qui sol.licita,

Vist-i-plau Fira Sabadell

Cognoms, Nom:

CIF: B63394043 Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona volum 36216, foli 84, full B 278818

Data:

/

// / /

Un cop emplenat, guardeu aquest imprès al vostre ordinador i envieu-lo com arxiu adjunt a:
comercial@sakurasabadell.com

FIRA SABADELL
C. de Tres Creus, 202
08203 Sabadell
Tel. 93 748 60 00
info@firasbd.com
www.firasabadell.cat
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Com arribar-hi:
Autobús: Línies 4, 44, 5, 55, 11, 80 i 12
Renfe Sabadell Centre
Estació d’autobusos interurbans
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (a 10 minuts)
Parada de taxis
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