
 
 
 
 
Organiztat per: 

 

RESERVA D’ESPAI 
17è Saló Internacional de la Logística i de la Manutenció 

13è Fòrum Mediterrani de Logística i Transport 
4a Cimera Llatinoamericana de Logística i Transporte 

Del 9 a l’11 de Juny de 2015 
Palau 8 – Recinte de Montjuïc-Plaça Espanya – Fira Barcelona 

Barcelona   
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        DADES DE L’EMPRESA 

 

Per favor, empleni tots els camps (obligatori per poder processar la seva Reserva d’Espai) en MAJÚSCULES i 

trameti el formulari signat i segellat a l’Organització del SIL2015 – CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U. Per fax: 

+34 93 263 81 28, Per email: comercialsil@el-consorci.com  o per correu postal: Carrer 60, núm. 19, Sector A, Pol. 

Ind. Zona Franca, 08040 Barcelona. 

 

 
 

 

NOM AMB QUÈ DESITJA APARÈIXER A TOTA LA PROMOCIÓ DEL SIL I AL SALÓ 

 
L’Organització declina qualsevol responsabilitat en cas d’inserció errònia, essent responsabilitat de l’expositor la correcta 
escriptura de la informació sol·licitada. Màxim 30 caràcters. 
 

 

 
 
 
DADES COMERCIALS  

(Obligatori emplenar tots els camps per poder processar la Reserva d’espai)  

EMPRESA  

N.I.F.  

ADREÇA          CP  

POBLACIÓ     PROVÍNCIA    PAÍS  

TELÈFON        FAX  

EMAIL        WEB  

 
 REPRESENTANT OFICIAL DE L’EMPRESA (President, Director General, etc.)  

 Sr. / Sra. Nom      Cognoms 

 Càrrec      Telèfon    Email  

 

 PERSONA DE CONTACTE PER L’ORGANITZACIÓ DEL SALÓ  

 (Nota important: serà la persona de contacte per tota la comunicació amb l’ Organització)  

 Sr. / Sra. Nom      Cognoms  

 Càrrec        Email  

 Telèfon directe      Mòbil 

 



 

 
 

EMPRESA PARTICIPANT A 
L’ESPAI PIMEC 
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INFORMACIÓ DE L’EMPRESA 

 
SECTOR I SUBSECTOR DE L’EMPRESA  

(Marqui només un sector i els subsectors corresponents)  

1. Transport, serveis logístics, infraestructures i immobiliària 

a. Transport 

i. Aeri 

ii. Agències de transport 

iii. Borses de càrrega 

iv. Empreses especialitzades en e-commerce 

v. Ferroviari 

vi. Intermodal o transport combinat 

vii. Marítim i/o fluvial 

viii. Missatgeria, courier i paqueteria  

ix. Terrestre 

x. Transitaris 

xi. Transport de vehicles 

xii. Transport terrestre de mercaderies 

b. Operadors logístics 

i. Alimentació 

ii. Emmagatzematge 

iii. Congelat 

iv. Fred  

v. Gestió de flotes 

vi. Mercaderies perilloses 

vii. Productes en general 

viii. Serveis de distribució 

ix. Tèxtil 

x. Transports especials i de gran volum 

c. Plataformes de distribució 

i. Centres de transport logístic 

ii. Centres integrats de mercaderies 

iii. Clústers 

iv. Infraestructures logístiques 

v. Instal·lacions logístiques 

vi. Parcs o zones d’activitats logístiques 

vii. Plataformes logístiques 

viii. Promoció de sòl industrial 

ix. Societat promotora 

x. Zona franca 

d. Comunitat portuària 

i. Administracions portuàries 

ii. Agents de duanes 

iii. Agents de forwarding 

iv. Consignataris 

v. Empreses de trànsit marítim i navegació (Shipping) 

vi. Gestió i tràmits de duana 

vii. Estibadors 

viii. Navilieres 

ix. Ports 

x. Transitaris 

e. Vehicle industrial 

i. Trabucs i basculants 

ii. Carrosseries 

iii. Cisternes i sitges 

iv. Combustibles 

v. Components per vehicles 

vi. Contenidors 

vii. Empreses de lloguer  

viii. Remolcs i semiremolcs 

f. Vehicle comercial 

i. Camions 

ii. Empreses de lloguer  

iii. Furgonetes 

g. Administracions públiques 

h. Logística immobiliària 

i. Serveis logístics 

2. Intralogística, emmagatzematge, equipament i manutenció 

a. Equipament i maquinària del transport i el magatzem  

i. Magatzems 

ii. Emmagatzematge 

iii. Apiladores 

iv. Armaris  

v. Safates 

vi. Carretons 

vii. Cintes transportadores 

viii. Climatització, ventilació i calefacció 

ix. Elements de medició i balances 

x. Elements elevadors 

xi. Equipaments i subministres d’emmagatzematge 

xii. Escales 

xiii. Prestatges  

xiv. Ferreteria 

xv. Grues i accessoris per grues 

xvi. Enginyeria de magatzems 

xvii. Maquinària elevadora 

xviii. Plataformes elevadores 

xix. Productes perillosos 

xx. Portes industrials 

xxi. Rampes 

xxii. Rampes i equipament per rampes 

xxiii. Corrons, rodes i accessoris 

xxiv. Senyalització i etiquetatge 

xxv. Sistemes d’emmagatzematge 

xxvi. Sistemes i equipaments de manutenció 

xxvii. Sòls industrials 

xxviii. Subministres per carretons 

xxix. Subministres pel transport continu 

xxx. Transpaletes 

xxxi. Transportadors 

b. Contenidors, paletització i recipients 

i. Caixes i recipients 

ii. Contenidors 

iii. Paletitzadors  

iv. Equips i elements per la paletització 

c. Embalatge i envasat 

i. Consumibles 

ii. Maquinària i equipament per embalatges i envasat 

iii. Paqueteria industrial 

iv. Serveis d’embalatge i envasat 

v. Sistemes per l’embalatge i l’envasat 

vi. Subministraments per l’embalatge i l’envasat 

d. Instrumentació, automatismes i control de processos 

i. Autòmats 

ii. Equipament d’instrumentació, automatismes i control de 

processos 

iii. Equipament per codificació, marcatge i identificació 

iv. Gestió i preparació de comandes i expedició 

v. Robots 

vi. Solucions de picking 

vii. Sorter - Sistema de classificació automàtica de 

productes identificables 

viii. Vehicles de magatzem 

e. Solucions industrials 

f. Logística inversa i reciclat 

3. Telemàtica, e-business, telecomunicacions, solucions de TI  

a. Sistemes de comunicació 

i. Tecnologies de la comunicació aplicades al treball 

ii. Sistemes digitals de comunicació per ràdio 

iii. Sistemes de comunicació integrats en xarxa 
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iv. Sistemes mòbils de comunicació 

v. Aparells i instal·lacions de visualització i informació 

b. Sistemes de processament de dades 

i. Sistemes de processament de dades per la logística y el 

transport 

ii. Bases de dades i sistemes d’informació 

iii. Ordinadors a bord i altres equips perifèrics 

iv. Sistemes d’identificació, marcatge i codificació 

v. Planificació de rutes i itineraris 

vi. RFID 

vii. ERP logístic 

viii. FMS flotes i taller (Fleet Management System) 

ix. WMS magatzem (Warehouse Management System) 

c. Sistemes de comerç electrònic i e-business 

i. eProcurement 

ii. CRM (Customer Relationship Management) 

iii. ECR (Efficient Consumer Response) 

d. Control del transport i equipaments de processament de 

dades  

i. Entrada de mercaderies, emmagatzematge i distribució 

ii. Processos del transport 

iii. Facilitació, manteniment i reparació de mitjans de 

transport 

iv. Equips de processament de dades i sistemes de control 

a ports, aeroports, terminals i infraestructures  

v. Sistemes i instal·lacions per l’identificació automàtica 

(de contenidors, vehicles, aparells de transbordament) 

vi. Sistemes de localització i navegació 

e. Sistemes integrats de gestió de trànsit (ITMS) 

i. Sistemes de control i planificació 

ii. Sistemes de direcció i informació 

iii. Sistemes per la gestió del transport de mercaderies 

iv. Sistemes electrònics de control i comunicació pel sector 

ferroviari 

v. Centrals d’informació per la gestió del transport 

vi. Investigació i desenvolupament (I+D) 

f. Equipament informàtic i de telecomunicació 

g. Disseny de software a mida 

4. Assessorament en logística, formació i treball 

a. Associacions i organismes professionals 

b. Consultoria 

c. Enginyeries 

d. Serveis d’enginyeria i realització de projectes 

e. Investigació i desenvolupament (I+D) 

f. Empreses de formació 

g. Portals de feina 

h. Serveis d’assessorament 

i. Externalització 

5. Premsa i publicacions 

 

 
BREU DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT DE L’EMPRESA 

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

..............………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PERFIL DEL VISITANT  

Perfil del visitant que espera rebre al SIL2015 (marqui amb una “X” els sectors dels quals l’interessa rebre visita):  

 
 Gran distribució  

 Agroalimentari i ramader 

o Productes càrnics   

o Fruites i hortalisses  

o Productes del mar, 

conserves i congelats 

o Vins, begudes, alcohols i 

derivats  

o Tabac, cafè i cacau 

o Olis i greixos 

o Làctics  

 Tecnologia i electrònica  

 Béns d’equip i maquinària  

 Tecnologia industrial  

 Farmacèutic i hospitalari  

 Químic  

 Cosmètica i perfumeria  

 Automoció   

 Tèxtil, calçat i confecció  

 Construcció  

 Siderúrgia i metal·lúrgia   

 Cautxú i plàstic 

 Fusta i paper   

 Energia i medi ambient 

 Envasos i embalatges  

 Administració i serveis públics  

 Educació, formació i 

investigació  

 Mitjà de comunicació  

 Associació  

 e-commerce  

 Infraestructures  

 Transport i logística  

 TI - Tecnologies de la 

informació  

 Magatzematge i manutenció  
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PARTICIPACIÓ A L’ESPAI PIMEC 

 

 
Espai de 70,43 m2 a Passadís Central. Participació de 7 empreses. 
 
 L’import per empresa inclou els drets d’inscripció i les assegurances obligatòries 

 

 

 
 

 

MOBILIARI:  

• Per cada mòdul: 1 taula, 3 cadires blanques, 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: 1 taula alta, 4 tamborets, 2 taules centre, 8 butaques blanques i 1 pantalla de plasma 
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COMPROMÍS DE L’EXPOSITOR 

 
L’Expositor declara que: 

 desitja participar a la 17a edició del Saló Internacional de la Logística i de la Manutenció, que es celebra del 9 al’11 

de juny del 2015 al Palau 8 del Recinte de Montjuïc – Plaça Espanya de Fira Barcelona.  

 ha llegit la Normativa de Participació del SIL2015 (adjunta) i accepta els seus termes i condicions; 

 es fa responsable del compliment de la Normativa de Participació al SIL2015 per part de les empreses Co-

expositores i/o Representades del seu estand. 

 

L’Expositor ᴑ autoritza / ᴑ no autoritza l’ús de les seves dades per a finalitats comercials per part de l’Organització del 

SIL.  

 
El signant reconeix i accepta el compromís de l’expositor, així com les condicions de la  Normativa de Participació al 
SIL2015 adjunta. 

 
NOM:___________________________________________________________________________________________ 

CÀRREC:________________________________________________________________________________________ 

DATA I LLOC:____________________________________________________________________________________  

 

FIRMA /ACCEPTACIÓ SEGELL DE L’EMPRESA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i de la legislació aplicable en aquesta matèria, 

l’empresa expositora té coneixement que les seves dades s’incorporaran als fitxers automatitzats de Consorci ZF Internacional, S.A.U. i que poden ser 

comunicades, amb l’obligació de confidencialitat, a les empreses col·laboradores de Consorci ZF Internacional, S.A.U., exclusivament amb una finalitat comercial 

i de gestió relativa al Saló Internacional de la Logística i de la Manutenció i a actes paral·lels. La formalització i la signatura d’aquesta Reserva d’Espai dóna a 

entendre el consentiment, per part de l’expositor, de la recepció d’informació del saló i de la resta d’actes que puguin ser del seu interès, mitjançant el correu 

postal, l’electrònic, el fax o altres mitjans. L’expositor pot exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lac ió previstos a la llei, adreçant-se per escrit o 

per correu electrònic a: Consorci ZF Internacional, S.A.U. Carrer 60, núm 19, Sector A, Pol. Ind.  Zona Franca, 08040, Barcelona. NIF: (ES) A61290292. Per més 

informació: +34 93 263 81 50 / comercialsil@el-consorci.com / www.silbcn.com.  

http://www.silbcn.com/

