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Fira HANNOVER MESSE, del 7 a l’11 d'abril de 2014 

El Departament de Promoció Internacional organitza una participació agrupada d’empreses del sector metal·lúrgic a la principal 

fira de subcontractació del món, HANNOVER MESSE 2014, que tindrà lloc a Hannover (Alemanya) del 7 al 11 d’abril de 

2014.En aquesta edició, la Hannover Messe reuneix en un mateix espai i temps 7 fires de sectors claus per a les tecnologies 

industrials. Aquestes fires són les següents:  

 Automatització industrial: automatització, robòtica, mesurament i regulació, enginyeria mecànica.  

 Energia: generació, subministrament, transmissió i distribució d’energies renovables i convencionals. 

 Indústria digital: fabricació, automatització i integració de processos. 

 MobiliTec: tecnologies motrius híbrides i elèctriques, acumuladors mòbils d’energia. 

 GreenTec: Tecnologies mediambientals. 

 Industrial Supply: Subcontractació industrial i construccions lleugeres. 

 Reserch and Technology: recerca i noves tecnologies industrials. 

 

 

 

 

 

 

L’objectiu de les participacions en fires internacionals és triple: generar i ampliar la xifra de negocis i de contactes, enfortir la 

presència de les empreses en el mercat i ampliar les vies d’accés a la màxima informació i les novetats del sector. És seguint 

aquests paràmetres que la Fira HANNOVER MESSE propicia el marc ideal per a que les empreses expositores puguin reforçar 

la seva posició en els mercats internacionals, analitzar la competència i ser testimonis de les darreres innovacions del sector, 

així com ampliar la seva cartera de clients i establir contactes amb potencials compradors, estudiar ofertes i negociar i tancar 

acords. 

FORMES DE PARTICIPACIÓ: ESTAND COMPARTIT  

 Per tal de facilitar la presència de les empreses que s’inicien en el camp de l’exportació, 
oferim la possibilitat de participar a la fira en un estand compartit, coordinat per l’Entitat i amb 
un cost reduït, on les empreses disposaran d’un espai propi per a presentar,a través de 

panells, catàlegs i mostres, els seus productes. 
 
 

Les empreses que participin a l’estand compartit no caldrà que estiguin presents tots els dies a la fira, ja 
que es comptarà amb un servei comú d’atenció als estands per a la distribució de la informació de les 
empreses participants, així com de la recollida de les consultes que es produeixin al llarg de la fira. 
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PRESSUPOST  I AJUT 

Les despeses de participació en un estand agrupat seran les següents (A+B): 
 
A). Despeses d’estand: 3.451,20 € (+IVA)*. Inclou: 

 Lloguer de l’espai: 6 m2 per empresa (consultar disponibilitat per a estands més grans) 

 Construcció de l’estand 2x3, mobiliari bàsic  

 Il·luminació estand 

 Neteja diària de l’estand 

 Drets de participació 

 Inscripció al catàleg oficial en la versió impresa i digital 

 Inscripció al catàleg d’expositors espanyols i a la pàgina web de promoció de la fira 

 Taxa màrqueting 

 Campanya de difusió de la participació a la fira 
 

 
B). Previsió d’altres despeses 1.500 € + (IVA): 
 

 Inscripció, organització de la fira i tramitació dels ajuts 

 Transport del material a exposar a la fira 

 Servei d’atenció als estands 

 Magatzem  
 
Les empreses pagaran una bestreta de 1.500€ que serà regularitzada en acabar el certàmen. 
 
Tenim concedit un ajut d’ICEX del 15% del cost de participació sobre el màxim establert de 2.064€ (lloguer d’espai i 
decoració bàsica), a fi que les empreses inscrites puguin comptar amb una subvenció per les despeses de participació.  
 

INSCRIPCIÓ 

1. Inscripcions a través de l’URL: http://www.plametall.cat/inscripciofira.asp?id=1190 

  

 

 

 

2. Per a confirmar la inscripció, caldrà efectuar una transferència bancària per import de 1.500 € + IVA (1.815 €), en 

concepte de provisió de fons al número de compte 0081-0900-81-0001950096 (Ref. “Fira HANNOVER 2014”).   

 

 
 
 

Atesa la limitació dels ajuts d’ICEX, les inscripcions s’atendran per rigorós ordre de recepció. L’Entitat Organitzadora es reserva el dret 
d’anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa. 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol informació complementària. 
 
 

Tel. 93 337 04 50 – Fax 93 337 50 15 – jmcampa@aeball.net, montse@aeball.net 

 
 

 

 

Hospitalet, gener de 2014 
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