
catalunya a les fires i esdeveniments de turisme 2011

Descomptes    
    
FIRES GENÈRIQUES
Gaudiran d’un 20% de descompte tots els membres adherits 
als programes de promoció de l’ACT, excepte les destinacions.    
  
    
FIRES DE PRODUCTE
Gaudiran d’un 20% de descompte els membres adherits als 
programes de promoció de l’ACT i relacionats amb el producte 
en què s’especialitza la fira.       
 

www.act.cat

Espai destinat a les entitats públiques, sempre i 
quan no hi hagi mòdul de la marca turística a la fira. 

Espai destinat a les entitats privades a les fires de 
públic final.

Espai destinat a les entitats públiques (C1) i privades 
(C2) en estands modulars de dimensions reduïdes. 

Espai destinat a les entitats privades a les fires 
professionals o mixtes.

Entitats públiques sota el paraigua d’una marca turística. 

Mòdul A 
(abans córner A)

Taulell A
(abans mostrador)

Taulell C1 i C2
(abans mostrador)

Taulell B
(abans mostrador)

Taula 
de treball

Mòdul B 
(abans córner B)

Modalitat Estand Definició Participants Condicions de participació

Espai restringit a les entitats públiques. 
La finalitat és englobar sota una marca turística 
totes les entitats que la conformen i així potenciar 
aquesta marca turística.  

Entitats públiques

Disseny

Disseny

Entitats públiquesDisseny

Entitats privadesDisseny

Entitats privadesDisseny

Entitat públiques 
i privadesModular

Legalment constituides i gran part de l’oferta dins 
de Catalunya

Modalitat de participació als estands de disseny i modulars

Fires i esdeveniments especialitzats

fires

turisme



Fires  amb participació en estand modular i estand de disseny de l’Agència Catalana de Turisme. 

Són aquelles fires, a les quals l’ACT participa amb un mostrador dins de l’estand de Turespaña.
Si hi esteu interessats en participar, poseu-vos en contacte amb l’Oficina Espanyola de Turisme corresponent.

alemanya, àustria, benelux, catalunya, emirats àrabs, espanya, 
frança, israel, irlanda, itàlia, kazakhstan, països nòrdics, polònia, 
república txeca, regne unit, rússia, turquia, ucraïna, xina,...

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS FINALITZARÀ
EL PROPER 23 DE DESEMBRE DE 2010

Són aquelles fires, a les quals l’ACT participa directament, ja sigui amb un estand modular, ja sigui, amb un estand de disseny. 

Fires amb estand dins de l’estand de Turespaña.  


