
Publicitat i Patrocinis



Pack 365 On-Line

Pack On-Site

Publicacions SILBARCELONA:

• Newsletter

• Web

• Guia del Visitant

• Plànol de la fira

• Memòria “Report”

Publicitat a l’ Exterior del Recinte Firal

• Torre quadrangular (quatre cares) 1,15 x 4 m        

• Pal  de 7 m amb bandera

• Opi (2 cares) 1,20 m x 2 m

• Vinil a la entrada de Ma Cristina
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Opcions de publicitat:

Publicitat a l’Interior del Recinte Firal

• Lona Interior palau (2 cares) 2 x 6 m

• Publicitat a les columnes

• Publicitat als lavabos



Inclou:
Aparició del Logo a:

-L’apartat “Empreses Destacades” de www.silbcn.com

-I a les SILBARCELONA News dels tres dies de la fira.
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WEBSILBARCELONA News

Import: 995 €

Augmenta la notorietat de la teva marca i genera més oportunitats de venda, abans, durant i després de la fira amb la
fórmula Pack 365 On-line. Com? Amb la presència de la teva marca a la web de SILBARCELONA i a les SILBARCELONA
News que enviem a més de 80.000 decisors del sector al llarg de tot l’any.

Pack 365 On-Line

http://www.silbcn.com/


Inclou: 

Visibilitat a:
- 1 Logotip al plànol de la fira
- 1 Pàgina de publicitat a la guia del visitant
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Import: 995 €

Aprofita aquesta promoció especial! El Pack On-Site t’ofereix una oportunitat irrepetible per generar més negoci, projectar
més notorietat de marca durant la fira i atraure més visitants al teu estand. La Guia del visitant es col·locarà a tots els punts
d’informació de SILBARCELONA i a les sales del Congrés.

Pack On-site



Fes visible el logo de la teva empresa a l’apartat d’ “empreses
destacades” que està ubicat al llistat d’empreses participants del
SILBARCELONA

Publicacions on-line SIL BARCELONA

• Logotip a les 3 Newsletters de SIL BARCELONA ………………… 695 €

• 1 logo a “Empreses destacades” …………………….…………..  895 €

Web

Impacta a més de 80.000 decisorsNewsletter

LOGO



• Anunci d’1 pàgina de publicitat interior portada o contraportada (castellà i 
anglès)  ……….......................................................................................…. 1.500 €

• Anunci d’1 pàgina de publicitat (castellà i anglès) 
………………………………..……………………….....................……………    895 €

• Logotip al plànol de la fira ………………………………….………………… 695 €

• Anunci d’1 pàgina de publicitat interior portada o contraportada 
(castellà i anglès) ............................................................................………..1.200 €

• Anunci d’1 pàgina de publicitat (castellà i anglès) ……………………    600 €

Publicació anual post fira“Report”

Publicació amb tota la informació de la fira amb una tirada de 30.000 uts

El plànol està inclòs a la guia del visitant i també té una tirada de 30.000 
unitats

La publicació anual  SILBARCELONA “Report” t’ofereix l’oportunitat de rebre més de 5.000 
impactes al llarg de l’any a tots els esdeveniments del sector logístic nacionals i 
internacionals.

Publicacions SIL BARCELONA

Guía del visitant

Plànol de la fira



• Opi (2 cares) 1,15 m x 1,75 m

• Torre quadrangular (quatre

cares) 1,15 x 4 m        

• Pal

• Vinil a l’entrada per Mª Cristina

Import: 1.700 €/ut*

Import: 2.000 €/ut*

Import: 1.500 €/ut*

* Canon de producció inclòs

Import: 2.500 €/ ut*

Publicitat a l’exterior del recinte firal
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Pensa en gran i impacta als visitants o atreu-los al teu estand. Gràcies a la localització privilegiada dels elements de publicitat
dins el recinte firal, podràs impactar a tots els assistents a la fira.

Lona Interior palau (2 cares) 

Import: 2.500 €/ ut.

Publicitat als lavabos

Import: 1.900 € / 25 ut.)

Publicitat a l’interior del recinte firal




