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i els seus oficis

NORMES DE PARTICIPACIÓ
DATES:
Badalona, del 5 al 9 d’ABRIL de
2019
INAUGURACIÓ
Divendres 5, a les 18 hores (es
confirmarà).

muntatge del seu estand el dijous 4.
El desmuntatge es podrà iniciar un
cop acabada cadascuna de les
mostres. Les carpes es retiraran
dimecres 10 a les 12h. i l’esplanada i
amarradors hauran de quedar
lliures dijous 11 a les 19h.

HORARIS
- Mostra Nàutica:
Divendres 5 de 15:00 a 18:00 h
Dissabte 6 d’11:00 a 20:00 h
Diumenge 7 d’11:00 a 15:00 h
- Mostra Centres Formació:
Dilluns 8 de 9:00h a 17:00 h
Divendres 9 de 9:00h a 17:00 h

ESTANDS
Tant pel fa a les carpes, com de
l’espai a sec i els amarradors a
ocupar, el seu lloc exacte serà
determinat per l’organització.
L’organització es reserva la potestat de variar la distribució en funció
de la demanda d’estands.

Els encarregats de seguretat
podran limitar o prohibir la presència de públic fora dels horaris
indicats. L’organització facilitarà
acreditacions

FORMA DE PAGAMENT
Per impulsar la participació
d’empreses i entitats del sector, les
despeses de participació aniran a
càrrec de l’organització.

INSCRIPCIÓ
La inscripció és oberta des del dia
de la recepció de la documentació,
tenint preferència els antics
expositors. El termini màxim de
presentació de la sol·licitud
d’inscripció finalitzarà 3
setmanes abans de la fira (15 de
març). A partir d’aquesta data, es
cobriran les vacants per ordre
d’entrada de les sol·licituds.
Cal omplir íntegrament la butlleta
d’inscripció i es prega rigorositat
amb les dates d'inscripció.

ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL OBLIGATÒRIA:
L’organització contractarà una
pòlissa de R.C.O. per cobrir els
possibles accidents des del període
de muntatge fins al del desmuntatge.

RECINTE:
Moll de Capitania, i esplanada del
Moll de Ribera. (Marina Badalona)
MUNTATGE / DESMONTATGE:
A partir del dimecres 3 d’abril,
l’organització muntarà les carpes i
els expositors podran començar el

Les assegurances particulars de
robatori, d’espoliació, d’incendi,
etc. no estan incloses.
MESURES DE SEGURETAT:
La Fira posarà a disposició dels/de
les expositors/es un servei de
vigilància que començarà a partir
de les 10 h. del dimecres previ a
la fira i finalitzarà a les 14 h. del
dia posterior a la finalització. Tot
el material que no s’hagi retirat
respectant les dates i els horaris
establerts, es considerarà abandonat i el personal de neteja podrà
disposar del mateix.

EXPOSICIÓ
Tots el materials, articles o productes
exposats a la fira hauran d’estar
vinculats al sector nàutic i alhora
vinculats a l’activitat de l’empresa
expositora. En el cas de no ser així,
haurà de tenir el vistiplau per part de
l’organització de forma escrita per a
poder exposar aquest tipus de
material, article o producte. En el cas
de no complir aquesta premissa
l’organització es reserva el dret de
prendre les mesures pertinents.
A L’EXPOSICIÓ únicament podran ser
exposades embarcacions fins a 8 m.
d’eslora i en bon estat de conservació.

Port de Badalona

Descobreix
les possibilitats
del mar.

5, 6 i 7 d’Abril

Lleure.
Formació.
Professió.

8 i 9 d’Abril

Fira comercial
i activitats nàutiques
(públic general)
Oficis del mar
i activitats nàutiques
(centres formació)

CONFIRMACIÓ INSCRIPCIÓ:
És imprescindible haver
formalitzat la inscripció i haver
rebut la confirmació per part de
l’organització, per procedir a
l’ocupació de l’estand.

NOVETAT 2019:
Tot i la gratuïtat de la fira per
evitar stands desocupats i/o
absències de personal de les
empreses expositores,
L’organització cobrarà una
bestreta de 100 € a cada
expositor, que serà retornada a
l’acabament de la fira a tots els
expositors que hagin complert
els criteris de participació.

www.iniciatbadalona.com
INFORMACIÓ
Horari: de dilluns a divendres de 9 a
18 h. l’organització es reserva el dret
d’adoptar altres acords, els quals
seran comunicats als expositors.

#iniciatbadalona2019
Vols saber més?
A la teva disposició!:
events@marinabadalona.cat

La fira de la nàutica
i els seus oficis

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EMPRESES NÀUTIQUES

CONNECTA AMB EL MAR A BADALONA
I tu, en què navegaràs aquesta temporada?

> Enviar per Fax 93 320 75 28 o email info@iniciatbadalona.cat
DADES FISCALS
Empresa

C.P

Població

Província

Telèfon

Web

Email

NIF

RESPONSABLE DE FIRA
Nom

Càrrec

Telèfon

Email

La IV Fira Inicia’t, La Fira de la Nàutica i dels seus oficis, torna a convocar-nos al Port de Badalona com punt de
trobada en el què acostar, fer descobrir i fer pensar en el mar i en la nàutica com una aposta de lleure amb la
pràctica de diferents esports i com aparador d’embarcacions i titulacions iniciàtiques, amb l’oferta de l’accés a
les primeres titulacions, a les embarcacions de menors eslores, a la primera navegació i bateig dels diferents
“artefactes” que ens fan gaudir del mar, a la primera regata, a les primeres vacances en veler, a deixar-se emportar per la primera experiència de contacte amb el mar des del punt de vista nàutic.

DADES COMERCIALS (Sí són diferents de les fiscals)
Empresa

NIF

Domicili

C.P

Població

Província

Telèfon

Email

Web

PARTICIPACIÓ FIRA INICIA’T*
OCUPACIÓ

EMPRESA DE
BADALONA I/O
ASSOCIADA A ADIN

RESTA
D’ENTITATS

B. Carpa
C. Exposició Rampa pública: Zona iniciació nº amarradors
E. Exposició a sec: M2 d’espai a sec
* Subjecte a disponibilitat d’espai i/o amarradors

OMPLIR ÚNICAMENT QUI VULGUI FER ALGUNA PRESENTACIÓ, BATEIG, XERRADA, DEMOSTRACIO, ...
DURANT LA FIRA
EMPRESA DE
BADALONA I/O
ASSOCIADA A ADIN

RESTA
D’ENTITATS

A. Presentacions
B. Batejos
D. Demostracions

...

Data

• Als ja aﬁcionats a la nàutica que
venen a conèixer les noves tendències, ofertes, novetats, complements, accessoris.

• Expositors de tot tipus
d’embarcacions de fins a 8m motores i pneumàtiques - i tot tipus
d’artefactes de navegació que
formen part dels esports nàutics i
de platja: caiacs, pàdel surf, windsurf, patins de vela, rem, hobbie
cats, vela lleugera, dragon boat,
caiacs de mar...

• Pla de comunicació en mitjans
especialitzats i locals, publicitat
exterior (autobusos, cartelleria,
pantalles led...), xarxes socials
(canals propis i viralitat amb expositors, formadors,...)

• Al públic curiós, interessat en tenir
la primera experiència. A qui hem
de seduir amb propostes a l’abast i
de proximitat, properes, assequibles i a qui hem d’explicar les noves
formules. Models i mides, titulacions, borsa de navegants, clubs de
navegants...

• A la seva primera àrea d’inﬂuència,
a la metropolitana i al país. Que
gaudeix d’un litoral que poc a poc
està essent recuperat i que ha de
superar l’alta estacionalitat de l’ús
de la platja en mesos estivals per
passar a disfrutar del mar.

• Expositors tipus d’equipament,
complements i accessoris nàutics
per a la pràctica i l’acostament al
mar: motors, apps, neoprens,
ulleres, roba esportiva, elements
de seguretat, tapisseries, tèxtil,
àmbit pesca esportiva...
• Federacions i clubs esportius i els
centres nàutics que oferten la
pràctica d’aquests esports: formació, llicències, cursos, regates, lúdic
i de competició...
• Expositors que oferten serveis i
noves tendències i formules que
acosten a la navegació. Acadèmies,
assegurances, xàrters, sortides i
viatges, clubs de navegació, borsa
de navegants...
• Mercat amb productes de temporada: vestits de bany, ulleres de sol,
cabassos, bijuteria...

C. Xerrades

Càrrec

Per què t’interessa
participar. Impactes.

• A la ciutat d’acollida que està
desenvolupant un espai urbà que
acull un nou barri marítim amb
habitatges amb terrassa al nou
canal i al port.

D. Exposició aigua: nº amarradors

Nom i Cognoms

Protagonisme i
oportunitats per a...

• A qui vol tenir en el mar el seu
poliesportiu.

A. Inscripció

PRESENTACIONS, BATEJOS, XERRADES I/O
DEMOSTRACIONS DURANT LA FIRA

A qui ens
volem adreçar?

Signatura i segell empresa

• Expositors amb els operadors
amb ofertes i packs de serveis de
manteniment i espai per a
emmagatzematge i amarrament
d’embarcacions i artefactes...

• Contractació d’estands a cost 0
d’espai i carpa, amarradors i aparcament
• Accés lliure del públic
• Aparcament gratuït en el recinte
portuari
• Bona accessibilitat viària i transport
públic
• Trenet de connexió entre el Passeig
Marítim i la Fira
• Oferta amarradors gratuïts, segon
disponibilitat, per visitar la Fira per
mar
• Agenda complementària de
presentacions de productes,
marques i activitats esportives de
bateig gratuïtes, portes obertes del
quetx Ciutat Badalona i d’altres
embarcacions, mercat de temporada, oferta gastronòmica i musical.

