
1 CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.
Av. del Parc Logístic, 2-10, 3a planta,  P.I.  Zona Franca
08040 Barcelona (Espanya)
NIF: (ES) A61290292

Tel.: +34 932 638 150 
comercialsil@zfbarcelona.es
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FIRA LÍDER EN LOGÍSTICA, TRANSPORT, INTRALOGÍSTICA 
& SUPPLY CHAIN DEL SUD D’EUROPA

CONTRACTE DE PARTICIPACIÓ
EMPRESA EXPOSITORA

Palau 8 – Recinte Montjuïc – Plaça España – Fira Barcelona

Organitzat per:

Si us plau, ompli tots els camps (obligatori per poder processar el seu Contracte de Participació) en 
MAJÚSCULES i tramiti el contracte signat i segellat a l’Organització del SIL BARCELONA 2023 – CONSORCI 
ZF INTERNACIONAL, S.A.U. per email: comercialsil@zfbarcelona.es.

DADES COMERCIALS
(Obligatori emplenar tots els camps per poder processar el Contracte de Participació)  

EMPRESA ......................................................................................................................................................................................
N.I.F.  .............................................................................................................................................................................................
ADREÇA  ..................................................................................................................................C.P. ..............................................  
POBLACIÓ ....................................................... PROVINCIA .....................................................PAIS .............................................
TELÈFON ..........................................................EMAIL ..................................................................................................................
WEB ...............................................................................................................................................................................................
REPRESENTANT OFICIAL DE L’EMPRESA (President, Director General, etc.)
     Sr. /      Sra. Nom  ...........................................................................................Cognoms  .........................................................
Càrrec .............................................................. Telèfon ...................................... Email .................................................................

PERSONA DE CONTACTE PER L’ORGANITZACIÓ DE LA FIRA 
(Nota important: serà la persona de contacte per a tota la comunicació amb l’Organització) 
     Sr. /      Sra. Nom  ..........................................................................Cognoms  ...........................................................................
Càrrec ................................................................................................  Email  ................................................................................
Telèfon directe   ..................................................................................Mòbil  .................................................................................

DADES PER FACTURACIÓ  
(Només si són diferents de les comercials)

EMPRESA ......................................................................................................................................................................................
N.I.F.  .............................................................................................................................................................................................
ADREÇA  ..................................................................................................................................C.P. ..............................................
POBLACIÓ ....................................................... PROVINCIA .....................................................PAIS .............................................
TELÈFON ..........................................................EMAIL ..................................................................................................................
WEB ...............................................................................................................................................................................................

PERSONA DE CONTACTE
     Sr. /      Sra. Nom ......................................... Cognoms  .................................................Càrrec ...............................................  
Email  ............................................................... Telèfon directe  .........................................Mòbil .................................................

NOM AMB QUÈ DESITJA APARÈIXER A TOTA LA PROMOCIÓ DEL SIL BARCELONA 2023

L’Organització declina qualsevol responsabilitat en cas d’inserció errònia, essent responsabilitat de l’expositor la correcta escriptura de la 
informació sol·licitada. Màxim 40 caràcters.

DADES DE L’EMPRESA
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IMPORTANT: 

• L’import total de l’espai correspondrà a la suma de tots els conceptes a facturar, incloses les taxes de comunicació i aplicat el descompte 
   si escau (excepte l’impost de l’IVA).
• En la contractació de metres lliures, l’emplaçament assignat comprèn exclusivament el sòl. Els Expositors han de llogar o muntar les 
   seves instal·lacions d’acord a les seves necessitats. Els preus no inclouen el consum elèctric, taxes ni cànons de Fira Barcelona, així 
   com tampoc els drets d’inscripció ni les assegurances d’incendi i responsabilitat civil (que són obligatòries). 
• Completi la seva participació a través de la seva Àrea Privada d’Expositor per obtenir el major rendiment.

PARTICIPACIÓ

DADES BANCÀRIES

CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.
 CAIXABANK, S.A.
 Avda. Diagonal, 530
 08006 Barcelona
Compte Corrent - IBAN: ES37 2100 0840 4702 0057 0329
Codi Swift: CAIXESBBXXX
IMPORTANT: Indicar “SENSE DESPESES A DESTINACIÓ”

PASSADÍS CENTRAL (NO INCLOU ESTAND) TOTAL M2:   ..................

DESCRIPCIÓ M2 EUR/M2 IMPORT
ESPAI EN PASSADÍS CENTRAL
FINS A 70 m2:   .......................  x 260 EUR  = ....................
A PARTIR DE 71 m2:   .......................  x 250 EUR  = ....................
DESCOMPTE DEL 15% (contracte de participació enviat abans del 31 de gener de 2023)  = ....................
TAXES DE COMUNICACIÓ: Obligatori per a totes les empreses expositores   = ....................

  IMPORT TOTAL DE L’ESPAI: = .................... EUR + 10% IVA

615

1

2

3

4

1  + 2  _ 3  + 4  

ZONA 1 (NO INCLOU ESTAND)  TOTAL M2:   ...................

DESCRIPCIÓ M2 EUR/M2 IMPORT

ESPAI EN ZONA 1  ......................  x 240 EUR = ...................
DESCOMPTE DEL 15% (contracte de participació enviat abans del 31 de gener de 2023)  = ...................
TAXES DE COMUNICACIÓ: Obligatori per a totes les empreses expositores   = ...................

  IMPORT TOTAL DE L’ESPAI: = ...................  EUR + 10% IVA

615

1  _ 2  + 3  

1

2

3
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LA PARTICIPACIÓ COM A EXPOSITOR DIRECTE INCLOU

• Invitació electrònica amb el logotip de l’empresa Expositora. 
• Invitacions al Congrés. 
• Aparició al Catàleg disponible a la web del SIL BARCELONA. 
• Aparició al llistat d’empreses participants del web i de l’App del SIL BARCELONA: amb el nom, logo, enllaç al web i fitxa de  
   l’empresa Expositora. 
• Nom de l’empresa Expositora al llistat d’expositors dels anuncis que el SIL BARCELONA publiqui en premsa. 
• Possibilitat d’enviar Novetats i Productes per a optar al Premi a la Millor Innovació de la Fira (Difusió a la web del SIL i la 
   SIL New Press).
• Aparició dels actes que l’Expositor realitzi al seu estand a l’Agenda d’Actes del web i l’APP del SIL BARCELONA. 
• Codi QR a disposició de l’Expositor per col·locar-lo al seu estand enllaçat a totes les seves dades incloses al catàleg . 
• Servei Match & Meet per a gestionar reunions amb visitants. 

EMPRESES CO-EXPOSITORES IMPORT: 550 EUR + 10% IVA
(Sempre dependents d’un Expositor Directe. La participació com a empresa Co-expositora inclou: drets d’inscripció, assegurances d’incendi i responsabilitat civil,  4 acreditacions d’expositor, Invitació 
electrònica amb inserció del logotip de l’empresa Co-expositora, aparició al Catàleg del SIL (App i pàgina web), enllaç del web del Co-expositor al lloc web del SIL, aparició del logotip de l’empresa 
Co-expositora al web del SIL, nom de l’empresa a l’apartat d’expositors del web del SIL, nom de l’empresa al llistat d’expositors dels anuncis que el SIL publiqui en premsa i Servei Match & Meet per a 
gestionar reunions amb visitants).

EMPRESES REPRESENTADES SENSE COST

(Sempre dependents d’un Expositor Directe. La participació com a empresa Representada inclou: nom de l’empresa als llistats que el SIL publiqui i a l’apartat d’expositors del web del SIL.)

AMPLIA LA TEVA VISIBILITAT

Consulta les opcions de patrocini i publicitat.

AMPLIA LA TEVA PARTICIPACIÓ

ÀGORA IMPORT: 1.800 EUR + 10% IVA

Contracta un slot per a realitzar una presentació dins de la mateixa fira en el centre del pavelló.
 Hora i dia desitjat:  .........................................................................................................................................................
 Títol de la presentació:  .................................................................................................................................................
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El signant reconeix i accepta el compromís de l’expositor, així com les condicions de la Normativa de Participació al SIL BARCELONA 
2023 adjunta. 

NOM:  .................................................................................................................................................................................................................
CÀRREC: ............................................................................................................................................................................................................
DATA I LLOC: .....................................................................................................................................................................................................

 FIRMA /ACCEPTACIÓ                                                                                                 SEGELL DE L’EMPRESA

DADES PERSONALS I PROPIETAT INTEL·LECTUAL
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals 
i Garantia dels Drets Digitals, us informem que les vostres dades personals seran tractades per CONSORCI ZF INTERNACIONAL, 
S.A.U. executar el contracte i/o precontracte i informar-lo d’altres esdeveniments i fires organitzats per CONSORCI ZF INTERNACIO-
NAL, S.A.U. El període de conservació de les vostres dades personals serà el necessari per al manteniment de la relació de negoci i 
el compliment de les obligacions legals o, si escau, fins a la retirada del consentiment.

 Marqueu aquesta casella si autoritzeu CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U. a cedir les vostres dades de contacte a tercers 
(entitats col·laboradores del sector de la logística i transport), per tal d’enviar-vos informació sobre els seus propis serveis i productes 
a través de comunicacions electròniques i/o postals.
El titular de les dades personals podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el dret a la porta-
bilitat i a la limitació del tractament recollits a la normativa de protecció de dades aplicable, adreçant-se per escrit a CONSORCI ZF 
INTERNACIONAL, S.A.U. (Delegat de Protecció de Dades) - Avda. Parc Logístic, 2-10 – (08040) Barcelona; o a l’adreça de correu 
electrònic: dpd@czfi.es. En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, les parts es poden adreçar a 
l’Autoritat de Control corresponent (a nivell nacional, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.aepd.es) per iniciar els tràmits 
oportuns de reclamació i/o defensa dels seus drets. Per a més informació, no dubti en consultar la nostra Política de Privacitat a SIL 
BARCELONA - Fira líder en Logística, Transport, Intralogística & Supply Chain del sud d’europa (silbcn.com).
Finalment, mitjançant la formalització del present document, vostè autoritza CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U. perquè pugui 
publicar les dades relatives a la raó social, adreça, telèfon i logotip de la vostra empresa, entitat o organització participant, en les 
diferents publicacions relacionades amb el SIL BARCELONA 2023 ja siguin online o offline (com ara la revista de l’esdeveniment, el 
catàleg de participants, els seus perfils creats a les diferents xarxes socials, blocs, comunicats de premsa i similars), en què informa i 
difon notícies sobre el SIL BARCELONA.

COMPROMÍS DE L’EXPOSITOR 
L’Expositor declara que: 

• Desitja participar a la FIRA LÍDER EN LOGÍSTICA, TRANSPORT, INTRALOGÍSTICA & SUPPLY CHAIN DEL SUD D’EUROPA, que es 
   celebra del 7 al 9 de juny del 2023 al Palau 8 del Recinte de Montjuïc – Plaça Espanya de Fira Barcelona. 
• Ha llegit la Normativa de Participació del SIL BARCELONA 2023 (adjunta) i accepta els seus termes i condicions.
• Es fa responsable del compliment de la Normativa de Participació al SIL BARCELONA 2023 per part de les empreses Co-Expositores 
   i/o Representades del seu estand.
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