www.expoelectric.cat

GUIA DE PARTICIPACIÓ 2021
20 i 21 de NOVEMBRE

PRESENTACIÓ *
Expoelectric, després de 10 edicions, es consolida com el
principal punt de trobada del ciutadà amb la mobilitat
elèctrica, com a eix vertebrador de la transició energètica.
Organitzat per la Generalitat de Catalunya (a través de l'Institut Català
d'Energia),
l'Ajuntament
de
Barcelona,
la
Diputació
de
Barcelona, ENGINYERS BCN i l’AMB, amb la voluntat d'apropar la mobilitat
sostenible i l’eficiència energètica ofereix gratuïtament al ciutadà l’accés a
un conjunt d'activitats expositives, formatives/informatives i lúdiques.

(*) Degut a la COVID-19, les activitats i els espais d'aquesta
edició es podran veure afectades per les normatives i
recomanacions de distanciament que estiguin vigents en el
mes de novembre.

“Clica aquí per veure el vídeo
resum de l’edició del 2019”
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MOBILITAT ELÈCTRICA

•

ESTALVI I EFICIÈNCIA

•

ENERGIA RENOVABLE

•

XIFRES (Previsió 2021)

20.000

55

visitants

marques
expositores

vehicles
exposats

800

400

350

proves de motos
i bicicletes (Test
& Drive exterior)

assistents als
e-Col·loquis (entre

proves de cotxes
(Test & Drive
exterior)

165

presencials i/o
online)*
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MARQUES 2019
PARTICIPANTS ACTIUS ‘19

GESTOR DE CARREGA ‘19

COL·LABORADORS ‘19
PARTICIPANTS BÀSICS ‘19
ESPAI AUTOCONSUM ‘19

MITJANS COL·LABORADORS ‘19

+ 30 EXPOSITORS addicionals
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ACTIVITATS
EXPOSICIÓ :

Punt de trobada on el visitant podrà veure tota l'oferta actual de fabricants,
transformadors, distribuïdors i comercialitzadors de productes, serveis o complements de
l'àmbit de la mobilitat elèctrica.
20/11 i 21/11 de 10:00 h - 19:00 h

TEST & DRIVE :

La ciutadania podrà provar i valorar les darreres novetats del parc mòbil
elèctric conduint els vehicles en les corresponents zones destinades (cotxes, motos i bicicletes i
patinets). S’habilitarà també procés de reserves on-line.
20/10 i 21/11 de 10:30 h - 18:30 h

e-COL·LOQUIS :

Programa de disteses xerrades d’experts moderades per Francesc Mauri,
en què s'exposaran els beneficis i resoldran els principals dubtes sobre l'ús del VE dels assistents
(format participatiu).
20/11 i 21/11 horari a determinar.
Presencial i Online (a través del portal WWW.expoelectric.cat)
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ACTIVITATS
ZONA LÚDICA :

Els més petits també aprenen de forma lúdica els avantatges d'una
societat on el vehicle elèctric pren protagonisme.
20/11 i 21/11 de 10:00 h - 19:00 h

e-Casa :

Activitat pionera a nivell europeu que recrea un habitatge autosuficient
energèticament i de fusta que utilitza el vehicle elèctric com a font d'energia i que pretén posar
de manifest els beneficis que podria aportar una llar d'aquest tipus a nivell d'estalvi energètic i
econòmic, així com de reducció d'emissions.
20/11 i 21/11 de 10:00 h - 19:00 h

INFORMA’T :

Atenció al visitant, a càrrec de les Institucions Organitzadores i Participants, on
trobarà qualsevol informació i orientació de tot allò que vulgui conèixer sobre regulació,
normativa, ajuts, instal·lacions, etc. al voltant de la mobilitat i l’autoconsum elèctric
20/11 i 21/11 de 10:00 h - 19:00 h
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COMUNICACIÓ
Al 2019 la campanya de comunicació va aconseguir arribar a una
audiència de més de 73 milions de persones a través dels 240 impactes
generats en mitjans de comunicació amb un ROI * total de 2.155.597,28€.

* La valoració ROI (Return of Investment) és un criteri d'anàlisi ratificat per l'Associació d'Empreses de Relacions Públiques (ADECEC) per
valorar l'impacte de la inversió de notícies en els mitjans.
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DISTRIBUCIÓ PREVISTA 2021
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BENEFICIS

1
2
3
4
5

INNOVADOR

Expoelectric és la fira del vehicle elèctric i les energies renovables més important del sud d’Europa. En la seva
9ena edició va obrir una nova etapa com a esdeveniment, practicant, per primera vegada, l’autoconsum entès
com la producció d’electricitat per al consum propi.

OPORTUNITAT DE NEGOCI

L’esdeveniment és un excel·lent escenari per mostrar l’oferta de productes i serveis vinculats a la mobilitat
elèctrica amb més de 20.000 visitants, particulars i professionals, que assisteixen a l’Arc de Triomf per conèixer
les últimes novetats al voltant d’aquest sector.

CONSUMIDOR POTENCIAL

Espai immillorable perquè el ciutadà comprovi la fortalesa actual del mercat de la mobilitat elèctrica, es deixi
seduir per les últimes novetats comercials, experimenti la seva conducció, conegui ajuts i tendències i es
conscienciï de la importància d’incorporar-se al seu ús, per aturar el canvi climàtic.

REPERCUSSIÓ MEDIÀTICA

Potent campanya de comunicació per garantir la màxima convocatòria de ciutadans i una gran cobertura per
part de mitjans de premsa, ràdio, televisió i xarxes socials amb l’objectiu d’assolir la màxima visibilitat de les
marques participants.

MÒDULS PARITARIS DE PARTICIPACIÓ

S'ofereixen tres formats estàndard per facilitar els tràmits de participació i evitar greuges comparatius en
dimensions o protagonisme.
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EXPOSITOR
MODEL A
3 metres coberts
Carpa de l’organització de 3m x 3m retolada amb la seva marca, muntada i amb contrapesos.
Lliure accés a la zona de Test & Drive de dues rodes (sense pàrquing ni recàrrega) i serveis
bàsics comuns com ara senyalitzacions, servei de neteja, WC, ubicació en plànols i fulletó de
mà als assistents...
Preu: 110 € + IVA / dia (220 € + IVA)
Opcional: 40€ + IVA / dia (80€ + IVA) punt d’alimentació elèctrica i enllumenat focus
(LED)

MODEL B
3 metres coberts + 3 metres expositius
Carpa de l’organització de 3m x 3m muntada i amb contrapesos, amb punt d'alimentació
elèctrica, enllumenat LED, retolada amb la seva marca i amb pati descobert expositiu
annex de 3m x 3m (total 6 de façana). Lliure accés a la zona de Test & Drive de dues
rodes (sense pàrquing ni recàrrega). Inclou els serveis bàsics comuns com ara
senyalitzacions, servei neteja, WC, ubicació en plànols i fulletó de mà als assistents...
Preu 175 € + IVA /dia (350 € + IVA)

Si es prefereix i dins dels límits perimetrals podrà instal·lar el seu propi estand de disseny, prèvia aprovació de l'Organització. Els expositors hauran de
respectar i fer respectar, les normes de distanciament social que durant l’esdeveniment, puguin estar en vigència, en funció del que marquin les autoritats
sanitàries.
Disposen d'accés a l'espai d'emmagatzematge comú tancat i amb vigilància, per guardar motos, bicicletes o patins durant la nit de divendres o/i dissabte (de
20:00 h a 9:00 h)
Encara que es pot accedir amb vehicle a la zona expositiva durant l'horari de muntatge, un cop inaugurat l’esdeveniment ja estarà prohibit, pel que s'habilita
una zona exterior de pàrquing per a càrrega i descàrrega (no estacionament) sempre que el vehicle estigui degudament identificat per l'organització.
Material opcional: Per sol·licitar moqueta, tarima, o altres serveis, contacti amb els muntadors: fires@mide.cat
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PARTICIPANT BÀSIC
27 m2
9 m de façana x 3 m de fons
carrer central
Preu: 1.500 € + IVA
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Carpa coberta de 6m x 3m amb punt de llum i alimentació de 400 W disponibles, retolada amb la seva marca
més pati annex de 3m x 3m. Si ho preferiu, i dins dels límits de 9m x 3m podrà instal·lar el seu propi estand
de disseny (prèvia aprovació de l'Organització).
Carrer central
Zona Test & Drive: Possibilitat de portar vehicles de prova (2 de dues rodes) amb assignació de plaça de
pàrquing pròpia i accés a punt de càrrega.
Opció a realitzar activitats pròpies per als assistents, incloses en la difusió del programa oficial (requereix
aprovació prèvia del comitè organitzador).
Possibilitat de distribuir per l'esdeveniment el seu propi material promocional o marxandatge, prèviament
aprovat pel comitè organitzador.
Reconeixement amb logotip a la web oficial de l’Expoelectric.
Reconeixement amb logotip en panell d'entrada, fullet de mà, senyalitzacions informatives i pantalla de fons
per a acte inaugural, entrevistes, fotos i col·loquis.
Consideració en imatges i enregistraments de l'agència de comunicació (enviament a mitjans, notes de
premsa, etc.).
Menció en convocatòria a mitjans.
Estand inclòs dins la zona de vigilància nocturna.
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PARTICIPANT ACTIU
75 m2
15 m de façana x 5 m de fons
zona preferent
Preu: 6.000 € + IVA

•
•
•
•
•
•
•
•

Carpa coberta de 5m x 5m amb punt de llum i 1000 W disponibles d’alimentació, retolada amb la seva
marca i pati expositiu annex de 10m x 5 m. (si es prefereix i dins dels límits de 15m x 5m podrà
instal·lar el seu propi estand de disseny, prèvia aprovació de l'Organització).
Zona Test & Drive: assignació de 4 places de pàrquing, 2 a zona interior del Passeig d'ús exclusiu i amb
accés a punt de càrrega associat, més 2 places exteriors a escassos metres.
Presentació als màxims responsables del Comitè Organitzador en la seva visita a l'estand després de
l’acte inaugural.
Atenció de l'agència de Comunicació Oficial. Menció en notes de premsa, reportatges periodístics i altres
documents que es generaran des de l'organització.
Càpsula de vídeo realitzada per l’agència de comunicació de l’Expoelectric i que s’incorporarà al portal
web.
Visualització de la seva marca en web, plafó de fons dels e-col·loquis , fons photocall acte inaugural,
entrevistes i fotografies, anuncis de l’esdeveniment, fullet informatiu de mà als assistents, etc.
Cessió d'ús del logotip de l’Expoelectric per a la seva pròpia auto difusió.
Estand inclòs dins la zona de vigilància nocturna.
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CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ 2021
➔

ARTICLE 1 – PREU, FACTURACIÓ I CONDICIONS DE PAGAMENT

El preu i condicions de pagament de les diferents opcions de participació determinats en aquesta GUIA OFICIAL DE PARTICIPACIÓ EXPOELECTRIC 2021 no
podran modificar-se excepte que així s'estableixi de mutu acord.
La reserva del espai es pot formalitzar omplint i signant el document corresponent, i l’organització la garantirà vigent durant 30 dies, data en que es
realitzarà la facturació (màxim amb data 30-10-2021) un cop el interessat hagi estat informat de l'espai assignat.. La revisió, si és el cas, de qualsevol canvi
posterior a aplicar a la GUIA OFICIAL DE PARTICIPACIO EXPOELECTRIC 2021 derivat de la conjuntura sanitària de la Covid-19 no representarà cap perjudici
per l'interessat, i podrà optar a la anul·lació de la reserva i total reemborsament del import, abans del 01-10-2021. El venciment de pagament sempre serà
anterior a la data del esdeveniment.

➔

ARTICLE 2 – CANVI DE DATA, ANUL·LACIÓ O DESISTIMENT

En cas de canvi de data de l'esdeveniment per força major abans del 01-10-2021 els formularis de Sol·licitud de Reserva de participació es mantindran en
vigència per a la nova data assignada i l'interessat podrà comunicar per escrit la seva renúncia en un termini de 15 dies naturals des de la comunicació del
canvi de data i sense cap perjudici, recuperant l'import si aquest ja hagués estat pagat.
En cas d'anul·lació de l'esdeveniment per força major, es cobraran unes despeses mínimes organitzatives sota el següent criteri: 100% de reemborsament
fins 45 dies abans de l’esdeveniment (automàticament i sense perjudici) , 85% de reembossament entre els dies 44 i 30 abans de l’esdeveniment, 70% de
reembossament entre els dies 29 als 1 abans de l’esdeveniment. En els dos últims casos, el 50% del import cobrat els podrà ser descomptat de la seva
participació en una següent edició.
En cas d’anul·lació unilateral de la reserva per part de l'interessat, haurà de ser notificada amb la màxima antelació possible a l'organització, i no suposarà
cap perjudici econòmic si aquesta es realitzarà abans dels 45 dies anteriors a l'esdeveniment. Dins del període comprès entre els dies 45 al 15 anteriors a
l'esdeveniment, se li reemborsarà el 50%. Si es realitza durant els últims 14 dies no tindrà dret a reemborsament i es podrà acollir a que se li reemborsi el
50% del import en forma de descompte en una següent edició.

➔

ARTICLE 3 – FALTA DE PAGAMENT, INTERÈS I RESOLUCIÓ

L’impagament de les factures o demores que excedeixi els 30 dies el seu venciment, suposarà la pèrdua immediata del dret a participar en futures
edicions, excepte que no efectuï un pagament per anticipat a la reserva. Qualsevol reclamació concernent a les factures emeses haurà de ser comunicada
per escrit per l'expositor durant els vuit (8) dies següents a la data de recepció de la factura. En cas contrari, s'entendrà que la factura ha estat acceptada.
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CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ 2021
En cas d'incompliment de les obligacions de pagament, l'organitzador podrà reclamar per via legal el pagament íntegre de les quantitats pendents
d'abonament i indemnització per danys i perjudicis, i els costos en els quals s'hagi incorregut per a la recuperació de les quantitats impagades (incloent,
sense limitació, honoraris de lletrat, de perits, de procurador i qualsevol altra despesa pel procediment judicial).

➔

ARTICLE 4 – ASSIGNACIÓ I REPARTIMENT DE LES UBICACIONS I ESPAIS

Management i Disseny d’espectacles, S.L, a qui el Comitè Organitzador assigna la responsabilitat de la producció tècnica, és qui determina l'assignació dels
emplaçaments, tenint en compte, en la mesura que sigui possible, els desitjos expressats pel participant i seguint un estricte ordre cronològic de recepció
de les reserves (document de sol·licitud de participació) degudament emplenat i signat.
El Participant actiu i el Col·laborador, té preferència sobre el Participant bàsic i aquest a la seva vegada sobre l'Expositor, sigui A o B. La participació en
edicions anteriors, no dona dret a una determinada ubicació per a les següents.

➔

ARTICLE 5 – SEGURETAT I MESURES DELS ESTANDS

Management i Disseny d’espectacles, S.L. es reserva el dret a refusar o modificar les instal·lacions que perjudiquin l'aspecte general de la fira o que
molestin a expositors veïns o la circulació del públic, o contravinguin les normes de seguretat de l'esdeveniment i reglamentació municipal.
La instal·lació de les carpes per part de l'Organització s'efectua en funció del pla general establert per Management i Disseny d’espectacles, S.L.
L'empresa participant o expositora també pot realitzar la instal·lació del seu propi estand sempre que així ho hagi expressat en la Sol·licitud de Participació
(marcant casella específica) circumscrivint-se a l’emplaçament i perímetre assignat, i prèvia presentació de la maqueta del seu estand a Management i
Disseny d’espectacles, S.L. que haurà de concedir-hi abans la seva autorització.

➔

ARTICLE 6 – MUNTATGE I DESMUNTATGE

L'organitzador determinarà el calendari de muntatge i instal·lació dels estands abans de l'obertura de l'esdeveniment. Establirà també el calendari de
desmuntatge dels estands. El participant es compromet a respectar les instruccions comunicades per Management i Disseny d’espectacles, S.L. a través de
la Guia de Muntatge i informació general 2021.
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Contacte:

www.expoelectric.cat

Ricard Piqué
rpique@ebcn.cat
participacio@expoelectric.cat
T: +34 93 496 14 20 / +34 610 200 571

