
 

 

EsEsEsEstand de PIMEC Logística al Saló Internacional de la Logística tand de PIMEC Logística al Saló Internacional de la Logística tand de PIMEC Logística al Saló Internacional de la Logística tand de PIMEC Logística al Saló Internacional de la Logística 
(SIL) 2015(SIL) 2015(SIL) 2015(SIL) 2015    

 
UBICACIÓ PRIVILEGIADA de l'estand al pavelló del SIL: al passeig central, al costat UBICACIÓ PRIVILEGIADA de l'estand al pavelló del SIL: al passeig central, al costat UBICACIÓ PRIVILEGIADA de l'estand al pavelló del SIL: al passeig central, al costat UBICACIÓ PRIVILEGIADA de l'estand al pavelló del SIL: al passeig central, al costat 
del bar i del bar i del bar i del bar i en en en en una de les una de les una de les una de les principalprincipalprincipalprincipalssss sal sal sal saleseseses de conferències de conferències de conferències de conferències 
 

ESPAIESPAIESPAIESPAI:::: 1 mòdul de 101 mòdul de 101 mòdul de 101 mòdul de 10mmmm2222 per  per  per  per empresaempresaempresaempresa 

CAPCAPCAPCAPACITATACITATACITATACITAT:::: no hi ha màxim d’empresesno hi ha màxim d’empresesno hi ha màxim d’empresesno hi ha màxim d’empreses 

DATA:DATA:DATA:DATA: 9 a 9 a 9 a 9 a 11 de j 11 de j 11 de j 11 de juny de 2015uny de 2015uny de 2015uny de 2015 

PREU:PREU:PREU:PREU: 1.5001.5001.5001.500    €/empresa€/empresa€/empresa€/empresa ( ( ( (54% descompte 54% descompte 54% descompte 54% descompte sobre tarifa oficialsobre tarifa oficialsobre tarifa oficialsobre tarifa oficial))))....        

(tot inclòs excepte elements que la pròpia empresa vulgui portar). 

LLOC:LLOC:LLOC:LLOC: Palau 8, Recinte de Montjuïc Palau 8, Recinte de Montjuïc Palau 8, Recinte de Montjuïc Palau 8, Recinte de Montjuïc –––– Plaça Espanya Plaça Espanya Plaça Espanya Plaça Espanya 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

OFERTA EXCLUSIVA PER A SOCIS DE PIMEC LOGÍSTICAOFERTA EXCLUSIVA PER A SOCIS DE PIMEC LOGÍSTICAOFERTA EXCLUSIVA PER A SOCIS DE PIMEC LOGÍSTICAOFERTA EXCLUSIVA PER A SOCIS DE PIMEC LOGÍSTICA    

    

VÀLIDA FINS: 30 d’abril de 2VÀLIDA FINS: 30 d’abril de 2VÀLIDA FINS: 30 d’abril de 2VÀLIDA FINS: 30 d’abril de 2015015015015    

    

ContactaContactaContactaContacta amb Esther Coch:  amb Esther Coch:  amb Esther Coch:  amb Esther Coch: ecoch@pimec.orgecoch@pimec.orgecoch@pimec.orgecoch@pimec.org        

    

        



 

 

    DETALLS DE L’OFERTADETALLS DE L’OFERTADETALLS DE L’OFERTADETALLS DE L’OFERTA    

RETOLACIÓRETOLACIÓRETOLACIÓRETOLACIÓ: : : :     

- 2 logotips de PIMEC al pòrtic. 

- 2 logotips WEB al fris en color. 

• 2 logotips PIMEC al fris en color 

• 2 logotips PIMEC en parets interiors 

• 10 impressions al muret en lona frontline amb el nom i logotip de cada empresa (7 

unitats per a empreses i 3 unitats per a la zona comuna) 

• 7 logotips als mostradors de 25 cm de llarg 

MOBILIARI:MOBILIARI:MOBILIARI:MOBILIARI:    

- 1 taula i 3 cadires per a cada mòdul, 1 mostrador amb logotip de 25 cm de llarg amb prestatge i 

pany, 1 panell amb lona frontline que inclou nom i logotip. 

- Zona social amb 4 taules altes, 4 tamborets, 2 taules de centre i 8 butaques blanques. 

- 1 pantalla de plasma. 

ELEMENTS INCLOSOS PEL FET DEELEMENTS INCLOSOS PEL FET DEELEMENTS INCLOSOS PEL FET DEELEMENTS INCLOSOS PEL FET DE SER EXPOSITORS SER EXPOSITORS SER EXPOSITORS SER EXPOSITORS DE DE DE DELLLL SIL: SIL: SIL: SIL:    

- 200 invitacions per als visitants professionals. 

- Accés gratuït a totes les jornades que organitza el SIL. 

- Presència al catàleg de SIL (App i pàgina web). 

- Nom de l’empresa a l’apartat d’expositors de la web del SIL. 

- Promoció de l’empresa a la llista d’expositors dels anuncis publicats en premsa. 

- Presència del nom de l’empresa a la Guia del Visitant, a l’Así Fue i al tríptic del SIL.  

- Presència de la novetat de l’empresa al dossier de premsa del SIL.  

- Enllaç de la web de l’Expositor a la web del SIL.  

- Presència del logotip de l’empresa a la invitació electrònica del SIL.  

- Presència de la novetat de l’empresa a la SIL News Press (edicions de juliol i octubre) que s’enviarà 

a totes les bases de dades del SIL.  

ELEMENTS SENSEELEMENTS SENSEELEMENTS SENSEELEMENTS SENSE    COSTCOSTCOSTCOST    PERPERPERPER    A A A A LESLESLESLES    EMPRESESEMPRESESEMPRESESEMPRESES    DEDEDEDE    L’ESPAIL’ESPAIL’ESPAIL’ESPAI PIMEC  PIMEC  PIMEC  PIMEC  

- 1 tiquet per empresa per assistir 1 dia al Networking Lunch Networking Lunch Networking Lunch Networking Lunch del del del del Círculo LogísticoCírculo LogísticoCírculo LogísticoCírculo Logístico.... 

- Menció a les xarxes socials. 


