CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Temàtica: liquidació d’estocs
Edició: XVI edició
Àmbit: insular
Caràcter: públic
Lloc: Recinte Firal de Maó
Superfície exposició: 2.680 m2
Dates i horari:
Divendres 6 i dissabte 7: de 10.00 a 21.00 h.
Diumenge 8: de 10.00 a 20.00 h.
Preu entrada: 1 €
Jubilats i menors de 12 anys: entrada gratuïta

· Assegurança obligatòria responsabilitat civil:
9,02 € + 10% IVA.
· Assegurança obligatòria incendi i explosió:
5,41 € + 10% IVA cada 16 m2.
Cost consum electricitat:
ESTAND

PREU

de 16 a 18 m2

8,51€/3 dies

de 19 a 40 m2
de 41 a 60 m2

15,64€/3 dies

de 61 a 84 m2

31,28€/3 dies

de 85 a 110 m2

39,11€/3 dies

23,46€/3 dies

QUOTES PARTICIPACIÓ
Mòdul estand:
Quota per m2: associat 18 €
Quota per m2: no associat 29,80 €
S’ha d’indicar en el full corresponent adjunt el mobiliari i les necessitats per a l’estand del material
següent (segons disponibilitat del mobiliari):
Ref. 102 cadira anatòmica......................................4,00 €
Ref. 103 taula despatx...........................................13,75 €
Ref. 104 taula rodona, 90cm ................................8,90 €
Ref. 104B taula rodona vidre, 90cm...............19,90 €
Ref. 104C taula rodona 120cm...........................9,90 €
Ref. 112 prestatge.....................................................7,50 €
Ref. 112B prestatge inclinat.................................8,50 €
Ref. 112C prestatgeria fusta..............................12,00 €
Ref. 113 taulell..........................................................19,70 €
Ref. 113B taulell amb prestatge i portes.........22,00 €
Ref. 113C taulell amb vitrina, prestatge
i portes...........................................................................28,00€
Ref. 144 perfileria per penjar roba.....................7,13 €
Ref. 150 emprovador amb cortina, focus
i mirall............................................................................23,00 €
Ref. 160 focus braç....................................................8,40 €
Ref. 160B rail de focus - 6 focus.......................14,00 €
Ref. 160C focus troll extra.....................................2,00 €

FORMES DE PAGAMENT
S’abonarà el 50% de la quantitat total quan se signi
el contracte. Sense l’abonament d’aquesta quantitat (50%), el contracte no serà vàlid. Hi ha dues
formes de pagament: ingrés al número de compte
de BANKIA ES08 2038 6464 0000 6198 sota
el concepte de FIRA STOCKS o bé passar per les
oficines del Recinte Firal de Maó. El 50% restant
(segon pagament) s’haurà d’abonar abans del dia
5 de març de 2020.
En el cas que l’expositor no hagués liquidat la factura per la totalitat el dia anterior al començament
de la fira, el servei de fires de l’IDI pot negar-li
l’entrada com a expositor i aquest perdrà el 50%
del pagament realitzat amb anterioritat per la seva
participació a la fira.

SECTORS REPRESENTATS

REGISTRE I ACREDITACIONS

- Tèxtil (dona, home, infantil, roba interior, roba
de la llar, etc.)
- Calçat
- Parament de la llar
- Ferreteria
- Telefonia
- Informàtca
- Electrodomèstics
- Complements
- Bijuteria
- Regals
- Ceràmica
- Perfumeria
- Drogueria
- Òptica
- Il.luminació
- Llibreria
- Papereria
- Decoració
- Joguines
- Institucions oficials
- Associacions empresarials
- Mitjans de comunicació

Les acreditacions estaran a disposició dels expositors a partir de les 8.30 h del dia 5 de març de
2020 a les nostres oficines del Recinte Firal de
Menorca.

ORGANITZACIÓ FÍSICA DEL CERTAMEN
L’ocupació del saló serà de 2.680 m2.
Els estands tindran les mides següents:
16m2, 20m2, 24m2 i 28m2.

SERVEIS DEL SALÓ
· Seguretat i control d’accessos
· Informació i atenció a l’expositor
· Banys
· Cafeteria - Restaurant
· Servei gratuït ludoteca

PASSIS PROFESSIONALS I INVITACIONS
Cada expositor disposarà dels passis professionals
que necessiti i de 100 invitacions per al públic, que
podran ser utilitzades pels seus principals clients,
sense cap tipus de càrrec. Aquests passis i les invitacions per al públic han de dur el segell de l’empresa expositora i estar degudament emplenats.
Per evitar-ne la pèrdua, els passis professionals i
les invitacions al públic es recolliran directament a
l’oficina del Recinte Firal. Les invitacions es lliuraran a partir de dia 24 de febrer a les 08.30 h.

NORMES ESPECÍFIQUES DEL CERTAMEN
És un requisit imprescindible que el comerç estigui
ubicat a l’Illa de Menorca per poder participar a la
fira.
L’adjudicació dels espais està reservada a l’IDI.
Durant el transcurs de la Fira, els comerciants no
podran reposar els seus productes durant l’horari
d’obertura de la fira al públic.
Únicament podran posar-se a la venda a la Fira els
articles que s’ofereixen al mateix establiment on
s’exerceix habitualment l’activitat comercial.
No podran ser objecte de venda a la Fira aquells
productes que no hagin estat a la venda amb anterioritat al mateix establiment on s’exerceix l’activitat comercial habitualment i que no hagin estat
en poder dels comerciants almenys durant quatre
mesos d’antelació.

No podran ser objecte de venda articles nous i de
pròximes temporades, ni mitjançant activitats de
diverses promocions.
Igualment es prohibeix la realització de qualsevol
tipus de promoció comercial que, per les circumstàncies en què es practiqui, generi confusió i sigui
susceptible, objectivament, de provocar el fet
d’eludir les presents normes aplicables.
L’incompliment manifest de les presents normes
específiques podrà comportar l’expulsió de l’expositor infractor per part de l’IDI, sense que pugui
reclamar el reintegrament de les tarifes abonades
per a la seva participació. Tampoc tindrà dret a
reclamar la compensació de danys i perjudicis que
l’expulsió pogués causar-li.
Per a la comprovació del compliment de les
presents normes específiques qualsevol expositor podrà ser requerit per l’IDI per presentar la
documentació justificativa en cas que es consideri
convenient.
La simple negativa o l’ocultació d’aquesta documentació informativa sol·licitada donarà dret a
l’IDI, si escau, a expulsar l’expositor en qüestió.
La normativa aplicable subsidiàriament inclou els
respectius règims sancionadors:
· Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears
· Decret 217/1996, de 12 de desembre, pel qual
s’aprova definitivament el Pla director sectorial
d’equipaments comercials de les Illes Balears
· Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties de
béns de consum
· Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació de comerç minoritari

ASSEGURANCES
En cap cas l’expositor por exigir responsabilitats
a la direcció ni als empleats per pèrdua o danys
ocasionats al material i objectes que es trobin a
l’estand, qualsevol que siguin els danys al·legats,
excepte les assegurances subscrites i incloses en el
contracte de l’estand.

SEGURETAT
El saló estarà dotat d’un equip de seguretat
permanent les 24 hores. No obstant això, s’aconsella als expositors que tenguin productes molt
valuosos que subscriguin una pòlissa d’assegurances contra robatori. Així mateix, i únicament amb
finalitats cautelars, és recomanable posar totes
les peces petites o de fàcil accés a dins vitrines o
armaris protegits i controlats pel mateix expositor.
L’IDI declina tota la responsabilitat en cas de robatori, furt o ruptura de la mercaderia dipositada a
l’estand.
Els serveis de seguretat controlaran el Recinte
Firal des de les 20.00 h del dia 4 de març fins al dia
9 de març a les 8.00 h, en torns que cobriran les 24
hores del dia.

MUNTATGE DELS ESTANDS
Els estands estaran a disposició dels expositors els
dies 2, 3 i 4 de març de 2020 de 08.30 a 15.00 h i
el dia 5 de març de les 8.30 a 20.00 h.
L’entrada de mercaderies i la decoració interior
de l’estand es podrà efectuar a partir del dia 2 de
març de 2020 de 8.30 a 15.00 h.

FOTOGRAFIES I FILMACIONS
Per obtenir fotografies i filmacions del Recinte Firal, tant a l’exterior com a l’interior, serà necessària
l’autorització de l’IDI.
L’expositor pot obtenir fotografies i filmacions
lliurement dels elements que pertanyen exclusivament al seu estand.
L’IDI es reserva el dret de fotografiar, dibuixar o
filmar les instal·lacions i productes exposats, amb
la finalitat d’utilitzar les imatges per a les publicacions pròpies, fulletons o per a qualsevol mitjà escrit, audiovisual i informàtic; tot per a la promoció
i la publicitat de les instal·lacions pròpies, o dels
esdeveniments que s’hi puguin celebrar en el futur.

HORARI D’OBERTURA DE FIRA
L’exposició estarà oberta el divendres 6 de març
i el dissabte 7 de març de 10.00 a 21.00 h
i el diumenge 8 de març de 10.00 a 20.00 h.
Els expositors poden accedir al recinte una hora
abans de l’obertura al públic, i han de desallotjar-lo, com a màxim, 30 minuts després del tancament. Es prega als expositors que accedeixin
als estands amb la major puntualitat possible per
poder complir l’horari establert. L’expositor ha
d’atendre l’estand durant tot l’horari d’obertura
del certamen al públic.

DESMUNTATGE I SORTIDA
DEL RECINTE FIRAL
Per desmuntar l’estand i retirar les mercaderies
del Recinte Firal és indispensable disposar del passi de sortida. Aquest document serà lliurat durant
el transcurs de la fira. El desmuntatge i la retirada
d’objectes es pot realitzar el dia 8 de març, a partir
de les 20.00 fins les 00.00 h, i dia 9 de març, de
8.00 a 15.00 h.

INFORMACIÓ NECESSÀRIA
PER A ACCESSOS,
DESCÀRREGUES,
CÀRREGUES I APARCAMENT
DELS EXPOSITORS
El Recinte Firal de Maó està ubicat al carrer de
l’Alqueria Cremada, sense número (Maó).
Durant els dies de muntatge i desmuntatge els
expositors podran entrar els seus vehicles dintre
del recinte.No obstant això, un cop finalitzada la
descàrrega o càrrega, el vehicle no pot quedar
estacionat dintre del recinte i s’haurà de cercar un
aparcament fora d’aquest.

CONTACTE
Juan Fco. López
Recinte Firal de Maó
C/Alqueria Cremada, s/n - 07714 Maó
Tel: 971 353 267
Fax: 971 350 307
Mòvil: 649 510 203
jflopez@idi.es

CALENDARI DE L’EXPOSITOR
TANCAMENT DE LA CAMPANYA COMERCIAL:
17 de febrer de 2020

LIQUIDACIÓ TOTAL DE LA FACTURA:
5 de març de 2020

LLIURAMENT DELS ESTANDS MODULARS ALS EXPOSITORS:
2 de març de 2020

MUNTATGE D’ESTANDS MODULARS PER ALS EXPOSITORS:
dies 2,3 i 4 de març de 8.30 a 15.00 h.
dia 5 de març de 08.30 a 20.00 h sense interrupcions

DESMUNTATGE DELS ESTANDS:
Dia 8 de març a partir de les 20.00 fins les 00.00 h.
Dia 9 de març de 08.30 fins les 15.00 h.

FITXA DE RETOLACIÓ
És imprescindible emplenar i signar la fitxa de retolació.

Empresa:........................................................................................................................................................................................................

Núm. Estand:................................................................................................................................................................................................

Cantonades:.................................................................................................................................................................................................

Metres:............................................................................................................................................................................................................

Núm. de rètols:...........................................................................................................................................................................................

Rètol de l’estand:.......................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Estand número:..........................................................................
...........................................................................................................

Signatura de l’expositor

ACCEPTACIÓ NORMES ESPECÍFIQUES
Pel fet d’haver emplenat la sol·licitud de participació donam per fet que l’expositor ha llegit les normes
específiques de participació a la fira. Així doncs, l’expositor coneix i accepta, en la seva totalitat,
les normes per les quals es regeix la Fira Stocks de Menorca i, per tant, signa aquesta acceptació.

Expositor/a:.............................................................................................................................................................................................

NIF:...............................................................................................................................................................................................................

Nom i llinatges del representant legal:...................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

DNI del representant legal:............................................................................................................................................................

Data:............................................................................................................................................................................................................

Signatura:

NORMES D’ÚS DEL PAVIMENT DELS PAVELLONS

1/ Queda totalment prohibit realitzar perforacions en el paviment.
2/ Es prohibeix la col·locació d’adhesius que no siguin de PVC.
3/ Els elements que es col·loquin sobre el paviment hauran de dur una protecció a
la part inferior de plàstic, pvc, fusta, feltre, etc. Els elements metàl·lics no han d’estar
en contacte amb el paviment.
4/ Queda totalment prohibit desplaçar qualsevol element arrossegant-lo sobre el paviment.
S’empraran per a aquest objectiu els mitjans que faciliti el Recinte firal o s’autoritzi expressament.
5/ No es realitzaran moviments en aturat dels mitjans mecànics utilitzats: vehicles, carretons
elevadors, transpalets, etc.
6/ Els paviments hauran de ser lliurats en les mateixes condicions de neteja una vegada
finalitzat l’esdeveniment.
Qualsevol desperfecte ocasionat per l’incompliment d’aquestes normes o per una acció
o omissió de qui realitzi el muntatge o desmuntatge d’un esdeveniment o qui empri
els pavellons, haurà de ser reparat a costa seva.

SOL·LICITUD D’ACREDITACIONS
Sr./sra..........................................................................................................................................DNI:............................................................
com a representant legal (1) o autoritzat (2) de l’empresa:....................................................................................................
........................................................................................................................................................ NIF:............................................................
sol·licita per al personal que es relaciona a continuació la gestió d’acreditacions en relació
al seu estand:.................................................................................................................................................................................................
COGNOMS I NOM

Data sol·licitud

DNI

Signatura representant legal

EMPRESA

Signatura autoritzat

EXPOSITOR

MUNTATGE

DESMUNTATGE

Segell de l’empresa

(1) i (2) En qualsevol cas s’haurà de fer constar la signatura del representant legal de l’empresa. Les persones signants de la present sol·licitud
assumeixen la responsabilitat de la veracitat de les dades que l’empresa proporcioni i es comprometen a aportar la informació addicional que
se’ls pugui requerir.

Ref. 102
cadira anatòmica negre
4,00 €

Ref. 113
taulell
100x100x50 cm
19,70 €

Ref. 103
taula despatx
120x80x74 cm
13,75 €

Ref. 113B
taulell amb prestatge
i portes
100x100x50 cm
22,00 €

Ref. 104
taula rodona
90x74 cm
8,90 €

Ref. 113C
taulell amb vitrina,
prestatge i portes
100x100x50 cm
28,00€

Ref. 104B
taula rodona vidre
90 cm
19,90 €

Ref. 144
perfileria per penjar
roba
7,13 €

Ref. 104C
taula rodona
120 cm
9,90 €

Ref. 150
emprovador amb cortina, focus i mirall
1x1 m
23,00 €

Ref. 112
prestatge
100x25 cm
7,50 €

Ref. 160
focus braç
8,40 €

Ref. 112B
prestatge inclinat
100x30 cm
8,50 €

Ref. 160B
rail de focus - 6 focus
14,00 €

Ref. 112C
prestatgeria fusta
200x100x25 cm
12,00 €

Ref. 160C
focus troll extra
2,00 €

CONTRATO DE PARTICIPACIÓN
EMPRESA...........................................................................................................................................................................CIF....................................................................................
DOMICILIO.......................................................................................................................................................................C.P.....................................................................................
CIUDAD..................................................................................................... TELÉFONO.........................................................FAX.........................................................................
REPRESENTADA POR............................................................................................................................................................................................................................................
DELEGACIÓN EN BALEARES............................................................................................................................................................................................................................
DOMICILIO.............................................................................................................................................TELÉFONO/MÓVIL.........................................................................
E-MAIL...................................................................................................................... WEB...........................................................................................................................................

CONOCE Y ACEPTA LAS CONDICIONES DE LA FICHA TÉCNICA Y SOLICITA

PRECIO EUROS
ESTAND MODULAR
ASOCIADO ASCOME...........................................................................................................................................18,00 €/m2
NO ASOCIADO........................................................................................................................................................29,80 €/m2
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Consumo eléctrico
Seguro obligatorio de responsabilidad civil..........................................................................................................................9,02 €/m2
Seguro obligatorio de incendio y explosión...........................................................................................................................5,41 €/m2
Cada 16m2 contratados

Subtotal / Euros
I.V.A. 10%
IMPORTE TOTAL EUROS

A RELLENAR POR LA DIRECCIÓN DE IDI
FORMA DE PAGO
100% AL HACERSE LA SOLICITUD

ABONAR EL 50% EN EL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO,
50% ANTES DEL 1 DE MARZO DE 2017

Datos bancarios: (IBAN) ES08 2038 6464 0000 6198
FIRMA

Nº STAND
...................................................................................................................
FECHA
............................/...................................................../...............................
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