INFORMACIÓ GENERAL
Caràcter:
Fira especialitzada en art, disseny i artesania.
Tipologia dels expositors:
Els participants han de ser autors dels productes que exposen i venen; queden EXCLOSOS:
Revenedors de productes d’artesania
Productes fabricats amb procediments mecànics
Objectes tipus quincalla o souvenirs.
Dates de celebració:
Del 8, 9 i 10 de desembre de 2017
Situació del recinte:
Carpa ubicada a l’Espai Fassina (C/ Migdia – al costat de l’estació d’autobusos), Espai MerCAT i PLAÇA
de les Nacions sense Estat)

Horari d’obertura al públic:
Dies 8, 9 i 10 de desembre 2017: d’11 a 14h. i de 17 a 21h. (Divendres, dissabte i diumenge)

OBERTURA AL PÚBLIC EL DIA 8 DE DESEMBRE A LES 11 DEL MATÍ

Contacte d’Atenció a l’Expositor:
Ajuntament de Tàrrega – Plaça Major, 1 – 25300 Tàrrega
Persona de contacte: Anna Castellà
Horari: de dilluns a divendres de 9h a 15h
Tel 973 311 608 – Fax 973 500 552 – acastella@tarrega.cat

Data de contractació:
Fins al 21 DE NOVEMBRE de 2017

Horaris de muntatge i desmuntatge:
Muntatge:

Dijous, dia 7 de desembre a partir de les 10.00h.
Divendres, dia 8 de desembre a partir de les 09.00h

OBERTURA AL PÚBLIC EL DIA 8 DE DESEMBRE A LES 11 DEL MATÍ
(A aquesta hora cal que els estands estiguin ja muntats i els vehicles
degudament estacionats)
Desmuntatge:

Diumenge, 10 de desembre, en acabar la fira.

Serveis: Vigilància privada, neteja diària de passadissos i cendrers, Internet WI-FI, sanitaris, cafeteria,
calefacció, megafonia, cobraments amb targeta de crèdit i servei d’embolicat de compres amb paper de
regal.
Activitats: Demostracions i tallers d’art i artesania, esplai per a nens i nenes, etc.
Descripció dels estands bàsics i preus
Estand tipus A
Estand modular de 3x2 m. (6m2)
Llum, presa de corrent,
retolació, dues cadires i inclusió
al catàleg general de la Fira
Preu estand A: 128,70.- euros.(10%IVA inclòs)

Estand tipus B
Estand modular de 3x3 m. (9m2)
Llum, presa de corrent,
retolació, dues cadires i inclusió
al catàleg general de la Fira
Preu estand B: 193,05.- euros. (10%IVA inclòs)

ALTRES MIDES (subjecte a disponibilitat): consulteu amb l’organització
Qualsevol altre requeriment tècnic: focus suplementaris, preses de llum addicionals, etc. ha de
ser comunicat a l’organització amb antel.lació suficient, ben detallat i per escrit, per mitjà de
telèfon, d’e-mail (acastella@tarrega.cat), o fax (973 500 552).
Inscripcions· MOLT IMPORTANT
Cal complimentar el full d’inscripció que us enviem adjunt. Un cop rebut i valorat, l’organització
confirmarà la disponibilitat de l’estand i remetrà a l’expositor el full de pagament corresponent.
L’organització ha de disposar del full d’inscripció abans del 21 de novembre de 2017.*
*Posterior a aquesta data, l’organització no pot garantir la disponibilitat dels estands ni que l’expositor figuri en el
catàleg promocional. Els estands seran assignats per criteris de: disponibilitat, ordre de peticions, tipologia de
producte, etc.

L’ingrés de pagament posterior a la confirmació de disponibilitat de l’estand corresponent es
farà arribar a l’Ajuntament de Tàrrega, via e-mail (acastella@tarrega.cat), o fax (973 500 552).
L’estand s’entendrà efectivament reservat quan l’ajuntament disposi tant del full d’inscripció com
del comprovant de l’ingrés bancari.
L’organització farà arribar, els dies previs a la Fira, el plànol amb la ubicació de l’estand i altra
informació complementària d’interès: com arribar a Tàrrega, allotjaments, servei d’aparcament,
etc.

TOT L’EQUIP DE LA FIRA D’ARTISTES I ACTIVITATS TRADICIONALS
RESTEM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ!!!

