INTERNATIONAL BEST PRACTICES IN WASTE PREVENTION AND SEPARATE COLLECTION

18, 19 i 20 - MAIG 2022
PALAU DE FIRES - GIRONA

ESPAI EMPRESA
RESERVA EL TEU ESPAI FINS
EL 31 DE GENER DE 2022

WASTEINPROGRESS 2022
L’ORGÀNICA COM A
ELEMENT CLAU EN ELS
NOUS MODELS DE
RECOLLIDA
En l’edició del 2022 presentarem
experiències d’èxit en l’àmbit
internacional utilitzant com a fil
conductor l’orgànica, la fracció
més important en pes i la que ens
permetrà assolir els objectius
fixats, però també la que suposa
més problemes d’acceptació
social. D’entre aquestes
experiències donarem un èmfasi
especial a les nacionals, que estan
esdevenint referent en el sector.
A la tercera jornada del Fòrum, hi
incorporarem el marc legislatiu i el
debat polític, posant sobre la taula
la necessitat de consens per assolir
els objectius europeus en matèria de
reciclatge.

MÉS PROTAGONISME DE LES EMPRESES
COM A MOTOR DE TRANSFORMACIÓ
La gestió dels residus és un sector ampli, complex i
transversal que, ara més que mai, engloba perfils
d’empresa ben diversos, que van des del servei de
recollida fins als serveis jurídics, passant per
desenvolupadors de tecnologia puntera.
Per donar resposta a la situació del sector, en
constant evolució i creixement, enguany el Fòrum
dona més protagonisme a les empreses ampliant
l’espai de fira.
S’han dissenyat estands versàtils, en el quals 33
empreses podran mostrar els seus productes i rebre
els seus clients.

L’EDICIÓ 2022
Combinem diferents formats per donar una visió
de 360º sobre el tema central i garantir dinamisme
i aprofundiment.
— Experiències d’èxit a la sala Auditori
— Taules de debat amb la participació dels ponents i
altres experts convidats
— Presentacions de novetats de les empreses i
entitats expositores, a l’Innovation Lab
— Jornada de tancament de debat polític
— Espai B2B amb ponents
Estructurem els esdeveniments diaris de manera
que hi hagi temps per assistir a les ponències,
escoltar les novetats de les empreses del sector i
visitar amb deteniment tots els estands:
9 - 10.30 h

Experiències d’èxit

10.30 - 11 h

Esmorzar

11 - 12.30 h

Innovation Lab

12.30 - 13.30 h

Experiències d’èxit

13.30 - 15 h

Dinar + cafè

15 - 16 h

Innovation Lab

16 - 17.30 h

Taules de debat

L’esmorzar i les postres i el cafè d’havent dinat
se serviran a l’Espai Empresa. El tercer dia les
activitats acaben al midgia.

L’ESPAI EMPRESA
600 m2 d’espai de fira
3 FORMATS de participació per donar resposta a totes les necessitats
33 PRESENTACIONS a l’espai Innovation Lab

Taules de debat

Espai B2B

Espai B2B

Taules de debat

Sala Auditori

B.1

B.2

B.3

B.4

C.7

C.6

C.2

C.12

C.8

C.5

C.3

C.11

C.9

C.13

C.4

A.1

Càtering

Càtering

C.1

B.5

C.10

C.18

C.14

C.17

C.15

A.10

C.16

A.2

A.3

A.9

A.8

Innovation Lab

A.4

A.7

A.5

Entrada

A.6

ESPAI EMPRESA
MÒDULS I
EXPOSITORS

Magatzem

Retroil·luminat

Fris

Panell
publicitari

Expositor
de catàlegs

MÒDUL A
42 m2 amb espai
d’exposició i 60
entrades d’un dia

Fris

Panell
publicitari

Panell amb
descriptor

MÒDUL B
18 m2 amb espai
d’exposició i 30
entrades d’un dia

Panell
publicitari

MÒDUL C
Espai versàtil i flexible
al centre de la fira amb
15 entrades d’un dia

Pantalla

A

B

C

M2 d’estand

42 m2

18 m2

4 m2

Mobiliari

2 taules i 8 cadires
Expositor de catàlegs

Taula i 4 cadires
Mostrador

Taula i 2 cadires
Prestatgeria

Retolació
estandarditzada

Panell publicitari
retroil·luminat

Panell publicitari

Panell publicitari

Panell amb descriptor

Fris superior

ESPAI

Fris superior

Panell amb descriptor

Paret de 8 m2

—

—

Magatzem

10,3 m2

—

—

Pantalla

—

—

Pantalla de 40”

60 entrades d’un dia

30 entrades d’un dia

15 entrades d’un dia

Innovation Lab

10 min d’exposició

10 min d’exposició

10 min d’exposició

Publicitat en panells
informatius a la fira

Inclòs

Inclòs

Inclòs

Publicitat en web
i app + 2 codis de
descàrrega de l’app

Inclòs

Inclòs

Inclòs

Publicació a Twitter
i Linkedin

Inclòs

Inclòs

Inclòs

15.000 €

7.000 €

3.500 €

Espai de retolació
personalitzable
Retolació no inclosa

ENTRADES
Invitacions
PROMOCIÓ

IVA no inclòs

IVA no inclòs

IVA no inclòs

Accés wifi, quadre elèctric amb endoll fins a 300w, assegurança RC de l’expositor davant de tercers en l’àmbit de la superfície contractada i neteja diària.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

OBLIGACIONS DE L’EXPOSITOR

Podran sol·licitar la participació al Fòrum aquelles
empreses i entitats l’activitat de les quals es
consideri inclosa en els sectors objecte de
l’esdeveniment. L’organització es reserva el dret
d’admissió d’aquestes i altres empreses i entitats.

L’expositor haurà de lliurar la gràfica requerida
abans del 31 de març del 2022. El format de
lliurament serà un arxiu pdf traçat amb una
resolució mínima de 150 ppp.

L’admissió d’expositors en els diferents sectors
del Fòrum estarà subjecta a l’acceptació de Fira de
Girona, que es reserva el dret de canviar la
ubicació dels espais ocupats si, per raons de
sectorització, producte i imatge, ho considera
convenient.
L’assignació d’espais correspon exclusivament a
Fira de Girona, que els adjudicarà tenint en compte
la recepció de les sol·licituds acompanyades del
pagament corresponent.

TERMINI PER REMETRE LA
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ

Per accedir al recinte caldrà estar en possessió de
l’acreditació d’expositor.

CAUSES DE FORÇA MAJOR
L’organització es reserva el dret de reduir o
ampliar la durada del Fòrum, així com d’ajornar-ne
el muntatge, la celebració i el desmuntatge,
sempre que ho aconsellin circumstàncies
especials o ho exigeixin causes de força major. En
cap cas aquestes causes seran motiu suficient
perquè els expositors rescindeixin el seu
contracte ni per exigir cap compensació en
concepte de danys i perjudicis.

Termini de reserva fins el 31 de gener del 2022

DISPOSICIONS FINALS
CONTRACTACIÓ D’ESPAI
La contractació d’espais es demanarà a través del
formulari (sol·licitud d’admissió) que es podrà
trobar al web. Un cop rebuda la sol·licitud,
l’organització comprovarà la disponibilitat i es
posarà en contacte amb l’empresa interessada
per adjudicar-li el seu espai. A partir d’aquest
moment, l’empresa disposarà de 24 hores per
confirmar la reserva.
La signatura i presentació de la sol·licitud
constitueix un compromís no revocable per al
sol·licitant i comporta l’acceptació total de les
normes generals de participació de Fira de Girona,
així com les específiques del Fòrum i de les
disposicions que, amb caràcter genèric, establís
l’organització.

CONDICIONS I TERMINIS DE PAGAMENT
És condició imprescindible per poder participar a
#WASTEINPROGRESS haver acceptat les
condicions, les normes i els terminis de pagament
de les factures. En el moment de la reserva s’ha
d’abonar el 25 % de l’import total de la factura. La
resta, el 75 %, abans del 28 de febrer del 2022.
Entitat: CaixaBank
SWIFT: CAIXESBBXXX - IBAN: ES67 2100 8101 97
2300117907

Tot expositor, pel fet de presentar la sol·licitud
d’admissió, dona per conegudes i acceptades les
presents normes generals. Totes les factures
emeses per l’organització a l’expositor es veuran
incrementades pel percentatge vigent
corresponent a l’IVA.

#WASTEINPROGRESS
TWITTER: @wasteinprogress
LINKEDIN: @wasteinprogress
www.wasteinprogress.net

Organitza

Secretaria tècnica

