PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

La Generalitat de Catalunya estarà present en el Congrés Internet of Things
(IoT) en un espai de 370m2 * al Pavelló 2 del Recinte Gran Via de Fira de
Barcelona.
*veure annex

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


Aconseguir una gran visibilitat tant del Estand de Catalunya així 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 imatge.

L’ESPAI:
La Generalitat de Catalunya disposa d’un espai de 370m2 (37 x10).
Situació: Pavelló 2. Recinte Gran Via. Fira Barcelona
En aquest espai hi seran representades diferents empreses i institucions amb
l’objectiu comú de “vendre Catalunya”.

NECESSITATS DE L’ESTAND:
:
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 els logotips de
cadascuna de les empreses participants.
L’estand haurà d’incloure dos espais:
 Recepció
Haurà d’estar encarada cap al passadís principal i haurà de disposar
dels següents elements:
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Pantalla de leds o similar, on es projectaran imatges
promocionals de Catalunya.



Taulell amb:





3 tamborets amb respatller.



2 Portàtils



4 Endolls a la part interior del taulell.

Magatzem amb:


Penjadors a la paret



Lleixes



8 Endolls



Cubell deixalles mida industrial amb les bosses de
plàstic corresponents

 Àrea Empreses:
Espai on s’han d’ubicar, com a mínim, 26 empreses co-expositores.
Cada un d’aquests espais haurà de disposar:
- Logotip de l’empresa en lloc visible.
- Vinil laminat en la paret posterior amb la imatge que
proporcionarà cada empresa
- Taula alta.
- 3 tamborets.
- Moble amb 2 claus per guardar documents/material.
- 6 endolls repartits entre sota la taula i el moble
*IMPORTANT: la clau que tanca cada moble haurà de ser diferent a la dels
altres estands i caldrà que cada empreses disposi de dues còpies de les claus.
ALTRES NECESSITATS
La proposta, a més a més de tot el descrit anteriorment, ha d’incloure també:
Assistència tècnica per tots els dies del congrés
La Contractació de seguretat des de les 18h del dilluns previ al congrés fins a la
finalització del congrés. Horari del personal de seguretat: cada dia a partir de
les 18h fins a les 9h de l’endemà.
El servei de neteja des de dilluns tarda fins a dijous
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CONSIDERACIONS
:
Dos dels estands de les empreses hauran de ser 50% mes grans que la resta
d’estands
Cal preveure un espai suficient pel cablejat d’Internet que ens proporcionarà i
instal·larà Fira de Barcelona.
La superfície de l’estand delimita amb la zona Brokerage mitjançant un muret
de separació que el construeix Fira. (Veure Annex per situació muret)
Caldrà deixar un passadís de 2,5mts(aprox.) entre el muret i l’inici dels estands
El dilluns 15 d’octubre a les 10h el muntatge de tot l’estand haurà d’estar
totalment acabat. A partir de les 10h les empreses hauran de poder instal·lar-se
en els seus espais tenint tot el necessari a punt.
La imatge de l’estand ha de ser Generalitat de Catalunya -” Government of
Catalonia
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 Fira de Barcelona, o
altres proveïdors; tramitació de tots els permisos necessaris neteja, seguretat i
els passis previs necessaris pels dies de muntatge/desmuntatge de tot l’estand.

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

CPISR-1 C
Carlos Miranda
Sánchez

Signat digitalment
per CPISR-1 C Carlos
Miranda Sánchez
Data: 2018.06.27
15:05:55 +02'00'

Pàgina 3

ANNEXES
:
Pavelló 2. Recinte Gran Via. Stand E551
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Muret de separació

Espai Brokerage
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