CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EXPOSITORS
FIRA NOVEMBRE ONLINE 2020
La participació a la Fira és GRATUÏTA.
La Fira s’iniciarà oficialment divendres 6 de novembre i finalitzarà el 15 de novembre. El web de la fira
quedarà obert tot l’any.
La inscripció a través del full de reserva no implica l’acceptació automàtica com a expositor/a de la Fira
de novembre 2020. En cas de ser acceptada, l’organització de la fira contactarà amb la persona
sol·licitant, per confirmar la seva participació.
Els expositors seleccionats hauran d’aportar el que es detalla a continuació i, sempre sota la supervisió i
coordinació de l’organització i segons uns criteris prefixats de qualitat per garantir homogeneïtat i una
qualitat estàndard en els continguts online:
Conceptes obligatoris:
Signar un contracte amb l’Ajuntament.
Aportar, almenys una oferta destacada durant el període del 6 al 15 de novembre (10 dies).
Entenem per oferta destacada la que presenta un atractiu descompte o promoció. EXCLUSIVA
PER A LA FIRA.
En cas de ser Comerç local:
• Col·locar un distintiu a l’entrada de l’establiment. Aquest distintiu serà una imatge gràfica
de la fira i facilitada per l’organització entre el període comprès entre el 6 de novembre al
15 de novembre.
Proporcionar fotografies de l’establiment i/o productes destacats de qualitat segons format
indicat.
Proporcionar entre 1 i 3 vídeos promocionals de l’establiment / productes / serveis, segons
format indicat.
Comprometre’s del 6 al 15 de novembre a establir un canal de comunicació amb els expositors
virtuals de la fira per tenir un contacte directe i efectiu sobre les promocions firals i els serveis
que l’establiment/empresa ofereix (videotrucada o videotrobada, whatsApp, Facebook, Twitter).
En cas de voler vendre producte, disposar d’un sistema en funcionament de venda online
(commerce, whatsApp, correu postal, correu electrònic...).
Fer-se responsable dels continguts dels vídeos i fotografies que enviïn a l’Ajuntament per
exposar al web de la Fira de Novembre. Els vídeos hauran de tenir tots els drets d’imatge i/o de
propietat intel·lectual que siguin necessaris. En cas contrari, s’exonera a l’Ajuntament de
qualsevol responsabilitat per aquest fet.
Conceptes opcionals:
Oferir una activitat en format on-line durant els dies de la fira (taller, desfilada de roba, House
tour per la tenda...).
Participar en entrevistes gravades per Canal Blau Ràdio / canal Blau TV i altres, coordinades per
l’organització.

DADES D’INTERÈS
No es podrà fer cap transacció comercial a través del web, totes han de ser a través del canal de
comunicació de a pròpia empresa expositora (web, telèfon, correu...).
En el marc dels esdeveniments, atesa la seva consideració d'actes públics, FIRA DE NOVEMBRE
podrà enregistrar imatges que, d'acord amb la Llei de propietat intel·lectual i amb tota la
normativa que sigui aplicable, podran ser usades per aquesta última amb finalitats de difusió de
l'esdeveniment.
Fins al 31 d’agost s'ha de lliurar la següent documentació: Sol·licitud d'inscripció.
Una vegada autoritzat per participar s’enviarà el full de contractació que s’haurà de retornar
degudament signat.
Una vegada signat el contracte i, fins al 30 de setembre, s'ha de lliurar la següent documentació
(**dades obligatòries)
• Logo empresa**
• Fotografies**
• Vídeos promocionals**
• Ofertes i/o promocions**
• Conferències
• Vídeo conferències amb cita prèvia
• Activitats
• Activitats amb streaming
• Altres que puguin ser d'interès

CONDICIONS TÈCNIQUES:
COM S’HA DE LLIURAR LA DOCUMENTACIÓ ?
LOGO DE L’EMPRESA*
Nom fitxer logo (amplada 400 px) *
FOTOGRAFIES*
Nom fitxer fotografia (amplada 800 px MÍNIM)*
OFERTES I/O PROMOCIONS*
Títol oferta 1 de fira
Inici oferta 1 de fira del (xx/xx/xxxx)
Fi de l'oferta 1 de fira al (xx/xx/xxxx)
Títol oferta 2 de fira
Inici oferta 2 de fira del (xx/xx/xxxx)
Fi de l'oferta 2 de fira al (al xx/xx/xxxx)
VÍDEOS PROMOCIONALS*
Sempre a través de la plataforma Youtube
Vídeo 1 (Codi Youtube)

Vídeo 2 (Codi Youtube)

p. ex.: logo_empresa.jpg (format jpg)
p. ex.: cotxe_foto4.jpg (format jpg)

p. ex.: 03/11/20

p. ex.:
https://www.youtube.com/watch?v=USDX0X-d588
EN AQUEST CAS: USDX0X-d588
p. ex.:

https://www.youtube.com/watch?v=ERr4TmA1uCU
EN AQUEST CAS: ERr4TmA1uCU
Nom fitxer PDF 1 per a descarregar (Màx. 2,5 Mb)
Nom fitxer PDF 2 per a descarregar (Màx. 2,5 Mb)
Nom fitxer PDF 3 per a descarregar (Màx. 2,5 Mb)
Nom fitxer PDF 4 per a descarregar (Màx. 2,5 Mb)
ACTIVITATS
Títol de l’activitat/s
Descripció de l’activitat/s
Inici de l’activitat/s del (xx/xx/xxxx)
Final de l’activitat/s al (xx/xx/xxxx)
ACTIVITATS EN STREAMING
Titol activitat en directe (vídeo-streaming)
Dia i hora del vídeo-streaming
Descripció en directe (vídeo-streaming)
Link a streaming (Youtube, Instagram, etc.)
CONFERENCIES/DEMOS/TALLERS...
A través de Meet, Zoom, Skype, o Instagram
Títol vídeo-conferencia
Dia i hora de la vídeo-conferencia
Descripció contingut vídeo-conferència
Enllaç a vídeo-conferència
VIDEO CONFERENCIES AMB CITA PRÈVIA
Dades a demanar cita prèvia videoconferència
(WhatshApp-telèfon, telèfon, correu electrònic…):
1r camp
2n camp

p. ex.: vídeo1_presentació.pdf
p. ex.: vídeo2_producte.pdf
p. ex.: vídeo3_preus_fira.pdf
p. ex.: vídeo4_serveis.pdf

p. ex.: https://us02web.zoom.us/j/85965194011

p. ex.: T 456 45 45 67 (WhatshaApp)
p. ex.: contacte@empresa.com

*Obligatori
Per enviar les fotografies i el logo podeu fer servir el programa “wetransfer”
Telèfon d’ajuda (621 22 68 23): s'informarà dels dubtes que se li puguin presentar a l'hora de realitzar
qualsevol dels formats que es detalla en aquest document.

Oficina de la fira:
Regidoria de Promoció econòmica i projecció de ciutat
Av. Francesc Macià, 1
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel 93. 814.18.18
Mòbil: 672 110 534 (Olga) / 670 973 674 (Anna)
e-mail: FiraNovembre@vilanova.cat
web: www.firadenovembre.cat

