
PAVELLÓ
Els estands del pavelló són tots prefabricats de caràcter modular. El pa-

velló ocuparà una superfície de 1.000 m2. Els expositors podràn con-

tractar la superfície dels estands per m2 en funció de les seves neces-

sitats, tenint en compte que la superfície mínima de l’estand ha de ser 

de 9m2 (3x3).

RECINTE EXTERIOR
Els espais del recinte exterior tenen una superfície aproximada  

de 15 m2/espai.

SUPLEMENTS

Els expositors que necessitin una potència 
superior i els que necessitin aigua per al 
funcionament del material d’exposició, també 
se’ls hi aplicarà un suplement.

Correspondrà a l’Organització de la Fira 
determinar si les característiques de 
cada sol·licitud són les adequades per a la 
instal·lació de l’expositor en els espais del 
Parc del Pinaret.

TARIFES PAVELLÓ (ESTANDS PREFABRICATS): 
Mòdul 3x3 (9 m2)  270€+10% IVA 

Mòdul 4x3 (12 m2)  360€+10% IVA

Mòdul 5x3 (15 m2)  450€+10% IVA

Mòdul 6x3 (18 m2)  540€+10% IVA

Cada m2 adicional incrementarà el preu en 30 euros. 
L’import de l’estand prefabricat inclou l’espai i els següents elements: tarima, moqueta, parets 
laterals i de fons, il·luminació i rètol amb lletra estàndard. El preu inclou, també, un consum 
elèctric màxim sobre una potència instal·lada de 1500 W.

DESCOMPTES ESTANDS PAVELLÓ
Comerços amb seu social a Cambrils: 30% de descompte.

Comerços amb seu social a Cambrils i associats al pla de dinamització comercial de Cambrils 
“Cambrils Obert” (UBC): 50% de descompte.

TARIFES ESPAIS RECINTE EXTERIOR
Contractació d’1 a 3 espais 192,53€/espai + 10% IVA

Contractació de 4 a 6 espais 163,82€/espai + 10% IVA 

Contractació de 7 a 8 espais 144,40€/espai + 10% IVA

Contractació de 9  o més espais  124,97€/espai + 10% IVA

ELECTRICITAT
Consum superior a 1500 W fins a 5000 W: 42,72 € + 10% IVA (per tots els dies de la fira)

Consum superior a 5000 W: consultar

Magnetotèrmic: consultar

AIGUA I DESGUÀS
42,72 € + 10% IVA (per tots els dies de la fira).

TARIFES ESPAIS PARC DEL PINARET / NIU
Contractació d’1 a 5 espais 125,00€/espai + 10% IVA

Contractació de 6 a 10 espais 100,00€/espai + 10% IVA 

Contractació d’11 o més espais 75,00€/espai + 10% IVA

Les tarifes per serveis complementaris 
s’aplicaran tant als expositors del recinte 
exterior com als del pavelló.


