PARTICIPACIÓ AGRUPADA A LA

FIRA MIDEST 2022
17 a 20 de maig a Paris, França
El Departament de Promoció Internacional organitza una participació agrupada a la fira Midest
2022 que es celebrarà a París del 17 al 20 de maig de 2022.
MIDEST és una de les primeres fires de subcontractació a nivell mundial i la més important de
França, país de la Unió Europea que compta amb el mercat més actiu de subcontractació
industrial, junt amb Alemanya. Pot ser la clau per introduir o consolidar la presència de les empreses
espanyoles a França, primer mercat internacional per a les nostres empreses, i també al resta
d'Europa.
La fira se celebra en el marc de la trobada empresarial GLOBAL INDUSTRIE, simultàniament amb
les fires INDUSTRIE (tecnologies de la producció), SMART INDUSTRIES (industria del futur y 4.0) y
TOLEXPO (maquinària per a tractar la xapa, bobines, tubs y perfiles).
Les activitats representades a la fira son: Transformació de metalls caldereria, Forja, Fundació,
Utillatges, Motlles, Mecanitzats, Transformació per tall i deformació, Tractaments superficials
i tèrmics, Fixació industrial, electrònica i electricitat, Plàstics, Cautxú i compòsits, Productes
semi acabats.
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 MIDEST 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.

PRESSUPOST I AJUT
Les despeses de participació en un estand compartit seran les següents:
1.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Despeses d’estand: 4.450 € (+IVA) + Inscripció. 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 bàsica estand
Neteja de l’estand
Drets de participació
Serveis comuns: Internet, telèfon i, nevera, cafetera i refrescos
Inscripció al catàleg oficial en la versió digital
Inscripció al catàleg d’expositors espanyols i a la pàgina web de promoció de la fira
Assegurança
50 invitacions + 2 entrades com a expositor
Campanya de difusió de la participació a la fira
Mailing electrònic a més de 1.000 empreses franceses
1targegta de pàrquing per vehicle lleuger.
Altres despeses: Bestreta de 1.500 € (+IVA):

2.
•
•
•
•

Inscripció, organització de la fira i tramitació dels ajuts
Transport del material a exposar a la fira
Servei d’atenció als estands
Difusió en els mitjans internacionals

ICEX atorga un ajut d’aproximadament el 25% per les empreses que exposin per primera vegada
a la fira, i un percentatge inferior per a la resta, que cobreix les despeses de l’estand, la decoració,
el transport i la promoció. L’ajut del ICEX s’adjudicaran estrictament per l’ordre de
confirmació de la participació,
INSCRIPCIÓ
Inscripcions a través de l’URL : http://www.plametall.cat/inscripciofira.asp?id=1674

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 ES190081-0900-810001950096 (Ref. “Fira MIDEST 2022”).
Atesa la limitació en les subvencions les inscripcions s’atendran per rigorós ordre de recepció.
Restem a la vostra disposició per a qualsevol informació complementària.
Tel. 93 745 78 10 Correu electrònic: gemma.cano@plametall.cat

