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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

 

La Generalitat de Catalunya estarà present en el Mobile World Congress 2018 
en dos espais:  

- 1. Estand Catalunya * 

- 2. Catalan Zone*  

*S’adjunten planells 

 

 

1. Estand Catalonia 

 

Els objectius de l’estand de Catalunya per l’edició 2018 són: 

 Aconseguir una gran visibilitat tant del Estand de Catalunya com de les 
empreses que estiguin presents en el seu interior.  

 Aconseguir crear un elevat flux de visites per tot l’estand mitjançant 
creativitat, us de nous materials en la construcció i en la senyalística. 

 
 

La Generalitat de Catalunya disposa d’un espai de 652 m2 (81.5 x8)  

Situació: Estand CS20. Entre els Halls 4 i 5, en l’anomenat “Congress Square”. 
Punt neuràlgic, i d’alta visibilitat, en el congrés. 

En aquest espai hi seran representades diferents empreses i institucions amb 
l’objectiu comú de “vendre Catalunya”.  

 
 

 

L’estand de “Catalonia” ha de ser un reclam perquè els assistents s’interessin 
per les empreses que hi estaran representades.  

A més a més del logotip de la Generalitat  han d’estar presents: 

- El logotip de l’ EEN + ACCIÓ (en l’espai Brokerage). 

- El logotip de les empreses participants. 

 

 

 

OBJECTIUS: 

L’ESPAI: 

NECESSITATS DE L’ESTAND: 
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L’estand haurà d’incloure els següents espais: 

 

 Recepció 

Espai on el personal de la Generalitat atendrà les visites. 

 Ha de tenir els següents elements:  

 

 Vídeowall de grans dimensions on projectar imatges 
promocionals de Catalunya, amb megafonia incorporada i 2 
micròfons de peu amb els peus corresponents.  

 Taulell: 

- 4 tamborets amb respatller. 

- 4 PC portàtils. 

- 1 taula reunions per a 4 persones. 

- 4 cadires. 

 

 1 taula rodona de 100cm de diàmetre per premsa amb: 

- cartell de sobretaula (A4) que digui: Premsa. 

- 4 cadires. 

- 2 PC. 

- Endolls a la paret més propera, o en el terra 

 

  2 taules rodones de100 cm diàmetre: 

- 8 cadires (4 cadires a cada taula). 

- 1 PC portàtil (a cada taula). 

- Endolls a la paret més propera de cada taula, o en el 
terra. 

 

 Espai per Turisme de Catalunya. Cal preveure que aquest 
espai dins la recepció tindrà la imatge pròpia de Turisme de 
Catalunya: 

- Videowall. 

- 1 PC portàtil. 

- Endolls a la paret més propera. 
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 Àrea multidisciplinària 

Punt de trobada d’autoritats, mitjans de comunicació, rodes de premsa, 
empreses etc. i que ha de disposar de: 

- Espai per fer atenció a mitjans de comunicació/fotocall. 

- Rac de premsa. 

- Megafonia (altaveus + 3 micròfons de mà amb el peu 
corresponent) 

- 10 catenàries per acotar l’espai en moments determinats 

 

 Àrea Empreses 

Zona on s’han d’ubicar entre 45 i 48 empreses catalanes. 

Cada un d’aquests espais de cada empresa haurà de disposar: 

- Logotip de l’empresa en lloc visible. 

- Vinil laminat en la paret posterior de cada espai amb la 
imatge que proporcionarà cada empresa. 

- Taula alta.  

- 4 tamborets.  

- Petit espai/moble amb clau per guardar documents cada    
empresa.  
Important: la clau de cada moble haurà de ser diferent. 

-  6 endolls repartits entre sota la taula i el moble 

 
 

 Àrea EEN (Brokerage Event) 

Espai de reunions amb capacitat per 35 reunions alhora i que ha 
d’estar format per: 

 Amplia zona d’espera per a les reunions on cal preveure: 

- Imatge corporativa en les parets. 

- Espai per una font d’aigua amb el seu endoll corresponent. 
 

 Espai on posar fulletons/tríptics. 
 

 Dos mostradors, un de recepció/distribució reunions i l’altre 
per les incidències.  

  
El mostrador de recepció haurà d‘estar dissenyat de manera 
que tingui visibilitat sobre les taules i al mateix temps es pugui 
controlar l’accés a la zona de les 35 taules. Haurà de disposar 
de: 

- 4 ordinadors. 

- 4 tamborets. 
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- 1 impressora làser color connectada als quatre ordinadors. 

- 6 endolls. 

- Moble amb armariet amb portes i clau 

 

  El mostrador d’incidències haurà de disposar de: 

- Paret amb pissarra de l’estil “veleda” amb retoladors on 
poder anotar les possibles cancel·lacions de reunions.  

- 2 PC. 

- 2 tamborets. 

- Moble amb armariet amb portes i clau. 

 

 Espai de reunions que haurà de disposar de: 

- 35 taules altes, d’uns 90cm de diàmetre 

- Numeració de cada taula en lloc ben visible. 

- 16 de les taules amb 3 tamborets cadascuna i 17 de les 
taules amb 2 tamborets cadascuna. 

- 1 endoll doble sota cada taula. 

- Projector potent (no es necessari que estigui muntat de 
manera fixa). 

- Pantalla o paret on projectar 

- Faristol amb el logotip de Generalitat (no es necessari que 
estigui muntat de manera fixa) 

- Megafonia (altaveus + 2 micròfons de mà i 3 de solapa) 
l’espai ha d’estar sonoritzat per tal que, des de la recepció i 
amb el micròfon de mà, es pugui avisar de la finalització de 
de les reunions. 

 

 Sala de reunions 

Espai tancat on poder realitzar reunions amb capacitat per a 8 persones i 
finestra a l’exterior. 

- Taula.  

- Moble baix amb clau. 

- 8 cadires. 

- Penjadors abrics. 

- Paperera. 

- 1 endoll a cada cantonada i 1 doble sota la taula. 

- Imatge corporativa dins la sala. 



 

 

 

 

 
Pàgina 5

 

 Magatzem/espai per l’staff 

Dins del magatzem ha d’haver: 

o Espai amb lleixes on poder posar cafeteres tipus Nespresso i aigües.  

o 50 penjadors de paret pels abrics. 

o 4 Cubells deixalles mida industrials amb les bosses de plàstic 
corresponents. 

o Espai (prestatgeries) on deixar dinar l‘staff .  

o 8 endolls. 

o Possible barra alta amb 6 tamborets plegables on dinar l’staff. 
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2. CATALAN ZONE 

 

 

Donar visibilitat a empreses catalanes del sector que hi seran presents. 

 

 

La Generalitat disposarà d’un espai de 196m2 (14m x14m) dins l’APP Planet  al 
Hall 8.1. 

Situació: Estand 8.1 A63. 

  

 

El disseny de la Catalan Zone haurà fer possible reconèixer l’espai com el lloc 
on es troba el “Governament of Catalonia” dins de l’APP Planet.  

La distribució de les empreses ha de garantir la màxima visibilitat a totes les 
empreses que hi formin part.  

Tot l’espai estarà entarimat per tal que el cablejat de llum i internet vagi per 
sota i estarà dividit en les següents zones: 

 Zona per a 16 empreses. 

L’espai on estaran representades les 16 empreses haurà d’incorporar:  

- Nom de l’empresa i logotip. 

- Vinil laminat en la paret posterior de cada espai amb la imatge que   
proporcionarà cada empresa. 

- 1 taula rodona alta. 

- 4 tamborets a cada espai. 

- 2 endolls sota cada taula. 

- Moble baix /buc amb clau.  
  Important: la clau de cada moble haurà de ser diferent. 

NECESSITATS DE LA  CATALAN ZONE: 

OBJECTIUS: 

L’ESPAI: 
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- 1 moble /buc amb calaixos i clau 

 

Tot el perímetre d’accés als dos estands haurà de ser amb rampa per tal 
d’evitar esglaons. 

Cal preveure un espai suficient pel cablejat d’Internet que ens proporcionarà i 
instal·larà Fira de Barcelona.  

Cal tenir present a l’hora de la construcció de l’estand del Congress Square 
(CS20) que GSMA habilita unes cortines tallafoc que afectaran a una part de 
l’estand. En la zona afectada, d’un metre d’amplada, l’alçada màxima 
construïble serà de 2.5m. Adjuntem planell  amb la localització de les cortines. 

El divendres abans del congrés el muntatge de tota l’estructura de l’estand 
haurà d’estar acabat. Pot quedar per dissabte el vinilat i/o petits acabaments de 
pintures. 

El diumenge al matí les empreses hauran de poder instal·lar-se en els seus 
espais tenint tot el necessari a punt. 

Tant l’estand Catalonia, com el de la Catalan Zone, han de tenir imatge 
“Generalitat” excepte la part dedicada al Brokerage que haurà d’incorporar el 
logotip de l’EEN/ ACCIÓ. 

Es valorarà l’ús de sistemes d’il·luminació diferents las halògens així com l’ús 
de pantalles de leds tant en l’estand Catalonia i en el Catalan Zone. 

Tots els PC son portàtils i han de poder quedar lligats en els mostradors i/o 
taules on estan situats.  

Es tracta d’un projecte claus en mà: Gestió davant de MWC, Fira de Barcelona, 
o altres proveïdors. Així com la tramitació de tots els permisos necessaris 
neteja, seguretat i els passis previs necessaris pels dies de muntatge 
/desmuntatge de tot l’estand. 

El pressupost, a més a més de tot el descrit anteriorment, ha d’incloure també: 

 Un tècnic de megafonia  i assistència tècnica (in situ) per tots els dies del 
congrés (diumenge previ a la inauguració haurà d’estar també disponible 
per fer les proves pertinents). 

 La contractació de personal, pel cap de setmana previ, per descarregar i 
repartir el material de màrqueting als estands i ajuda puntual en la seva 
distribucióº. Lloguer de la furgoneta i canons per entrar al MWC amb aquest 
material. 

 La Contractació de seguretat des de les 18h de divendres previ al congrés 
fins a la finalització del congrés tant per l’estand de Catalunya com per la 
Catalan Zone. Horari del personal de seguretat: cada dia a partir de les 18h 
fins a les 9h de l’endemà. 

 El servei de neteja de diumenge a dijous tant per l’estand de Catalunya com 
per la Catalan Zone. 

 Els punts de rigging necessaris per l’estand del App Planet (8.1 A63) així 
com el certificat d’arquitecte corresponent. 

Cal presentar la proposta en paper i també en un USB en format PDF. 

CONSIDERACIONS 
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MAPA MWC 2018 

 
 
 
 
 

ANNEXES 
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Catalan Zone 

 
 
 
 
Cortina tallafocs (CS20) 

 


