
20è Saló Internacional de la Logística

FORMULARI DE PARTICIPACIÓ
EMPRESA EXPOSITORA

Palau 8 – Recinte Montjuïc-Plaça Espanya – Fira Barcelona
Barcelona - Espanya

Juny

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

Tel.: +34 932 638 150 
Fax: +34 932 638 128
comercialsil@elconsorci.es www.silbcn.com

Per favor, empleni tots els camps (obligatori per poder processar el seu Formulari de Participació) en MAJÚSCULES i trameti el formulari 
signat i segellat a l’Organització del SIL BARCELONA 2018 – CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U. per email: comercialsil@elconsorci.es 
o per correu postal: Avda. del Parc Logístic, 2-10, 3a planta, Pol. Ind. Zona Franca, 08040 Barcelona.

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

EMPRESA .......................................................................................................................................................................................

N.I.F.  ..............................................................................................................................................................................................

ADREÇA  ..................................................................................................................................C.P. ...............................................

POBLACIÓ ....................................................... PROVINCIA ................................................... PAÍS ..............................................

TELÈFON .............................................................................................................FAX ....................................................................

EMAIL ..................................................................................................................WEB ...................................................................

REPRESENTANT OFICIAL DE L’EMPRESA (President, Director General, etc.)

     Sr. /      Sra. Nom  ...........................................................................................Cognoms  ..........................................................

Càrrec ............................................................... Telèfon ....................................... Email .................................................................

PERSONA DE CONTACTE PER L’ORGANITZACIÓ DEL SALÓ 

(Nota important: serà la persona de contacte per 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 ................................................... PAÍS ..............................................

TELÈFON .............................................................................................................FAX ....................................................................

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 I AL SALÓ 

L’Organització declina qualsevol responsabilitat en cas d’inserció errònia, essent responsabilitat de l’expositor la correcta escriptura de la informació sol·licitada. 
Màxim 30 caràcters.

DADES DE L’EMPRESA
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CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.
Av. del Parc Logístic, 2-10, 3a planta,  Pol. Ind.  Zona Franca
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EXPOSITOR DIRECTE

CONTRACTACIÓ DE METRES QUADRATS

IMPORTANT: 
• 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 AMB METRES LLIURES  

PASSADÍS CENTRAL    TOTAL m2: ......................

Fins a 70 m2: 260 EUR/m2 

Reserva de............... m2  x 260 EUR/m2  =  ................................EUR + 10% IVA

       A partir de 71 m2, per cada m2 addicional: 250 EUR/m2 

Reserva de............... m2  x 250 EUR/m2  =  ................................EUR + 10% IVA

ZONA 1   TOTAL m2: .....................

240 EUR/m2 

Reserva de............... m2  x 240 EUR/m2   = ................................EUR + 10% IVA

La participació com a Expositor Directe inclou:
• Invitació electrònica amb el logotip de l’empresa Expositora.
• 200 invitacions en paper. 
• 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. 
• Aparició del nombre de l’empresa Expositora a la Guia del Visitant i a la memòria Report del SIL BARCELONA.
• Possibilitat d’enviar Novetats i Productes per a optar al Premi a la Millor Innovació de la Fira (Difusió a la Guia del Visitant, el Dossier de 
   Premsa i la SIL News Press).
• Aparició dels actes que l’Expositor realitzi al seu estand a la Guia del Visitant i a l’Agenda d’Actes del web del SIL BARCELONA.
• Codi QR a disposició de l’Expositor per a ésser col·locat al seu estand enllaçat a totes les seves dades incloses al catàleg. 
• Servei Match & Meet per a gestionar reunions amb visitants.
• Possibilitat de participar al Networking CÍRCULO LOGÍSTICO, exclusiu per a expositors (activitat de pagament).

PARTICIPACIÓ A L’HOSPITALITY STAND

Dimarts, 5 de juny        

Dimecres, 6 de juny       

Dijous, 7 de juny         

Matí IMPORT: 7.000 EUR + 10% IVA

Tarda IMPORT: 7.000 EUR + 10% IVA

Dia complet IMPORT: 13.000 EUR + 10% IVA

OBLIGATORI PER TOTES LES EMPRESES EXPOSITORES

DRETS D’INSCRIPCIÓ IMPORT: 400 EUR + 10% IVA

ASSEGURANÇA D’INCENDI I RESPONSABILITAT CIVIL  IMPORT: 150 EUR + 10% IVA

X
X

IMPORTANT: 
• Completi la seva participació a través de la seva Àrea Privada d’Expositor per obtenir el major rendiment. 
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CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.
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Fax: +34 932 638 128
comercialsil@elconsorci.es www.silbcn.com

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, 100 invitacions en paper, 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, nom de l’empresa a la Guia del Visitant i la 
memòria Report del SIL, 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.) 

CONDICIONS DE DESCOMPTES  (No acumulables)

El 10% de descompte per pagament immediat (en l’opció de pagament fraccionat) només s’aplicarà quan s’hagi el Formulari 
de Participació i el pagament del 25% del metratge sol·licitat més els drets d’inscripció i el 10% d’IVA abans del 21 de desembre 
de 2017. Aquest descompte s’aplicarà a la factura final i únicament sobre l’import del total dels m2 lliures facturats (no s’aplicarà sobre 
la construcció de l’estand ni sobre cap altre concepte), sempre que es compleixin els venciments.

El 25% de descompte per pagament únic només s’aplicarà per estands amb metratge a partir de 35 m2 quan s’hagi re-
but el Formulari de Participació i s’hagi efectuat un pagament únic del 100% del metratge sol·licitat més els drets d’inscripció, 
l’assegurança d’incendi i responsabilitat civil i el 10% d’IVA abans del 21 de desembre de 2017. Aquest descompte s’aplicarà a la 
factura final i únicament sobre l’import del total dels m2 lliures facturats sempre que s’efectuï un pagament únic pel 100% de la factura 
a la seva recepció i abans de la data límit (no s’aplicarà sobre la construcció de l’estand ni sobre cap altre concepte).   

FORMA DE PAGAMENT

Pagament únic en el moment d’enviar el Formulari de Participació

Pagament fraccionat:
A. Si envia el Formulari de Participació abans del 21 de desembre de 2017:

• 1r pagament: 25% del metratge + els drets d’inscripció + el 10% d’VA en el moment d’enviar el formulari. Data límit: 21 de desembre 
de 2017.
• 2n pagagament: 35% del metratge + el 10% d’IVA. Data límit: 31 de gener de 2018.
• 3r pagament: 40% del metratge + les assegurances d’incendi i responsabilitat civil+ el 10% d’IVA. Data límit: 29 de març de 2018.

B. Si envia el Formulari de Participació entre el 2 de gener i el 28 de febrer de 2018: 
• 1r pagament: 60% del metratge + els drets d’inscripció + el 10% d’IVA en el moment d’enviar el formulari. Data límit: 28 de febrer 
de 2018.
• 2n pagament: 40% del metratge + les assegurances d’incendi i responsabilitat civil + el 10% d’IVA. Data límit: 29 de març de 2018. 

C. Si envia el Formulari de Participació a partir de l’1 de març de 2018: pagament únic del 100% del metratge + els drets d’inscripció + les 
    assegurances d’incendi i responsabilitat civil + el 10% d’IVA.

MODALITATS DE PAGAMENT

Transferència bancària a: 
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”  

Xec bancari conformat a nom de CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.     

IMPORT TOTAL DE LA PARTICIPACIÓ:  ...................................................................
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El signant reconeix i accepta el compromís de l’expositor, així com les condicions de la  Normativa de Participació al SILBARCELONA 2018 
adjunta.

NOM:  .................................................................................................................................................................................................................

CÀRREC: ............................................................................................................................................................................................................

DATA I LLOC: ......................................................................................................................................................................................................

 FIRMA /ACCEPTACIÓ                                                                                                SEGELL DE L’EMPRESA

DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades personals 
facilitades seran incloses a un fitxer creat sota la responsabilitat de Consorci ZF Internacional, S.A.U. amb la finalitat d’atendre la seva 
sol·licitud, controlar la relació negocial i informar-lo de l’estat de la seva inscripció a aquest esdeveniment i a d’altres organitzats per 
Consorci ZF Internacional, S.A.U.  

Igualment, vostè autoritza a Consorci ZF Internacional, S.A.U. a que pugui publicar dades relatives a la seva raó social, adreça, telèfon i 
logotip de l’empresa, entitat o organització participant, en les diferents publicacions relacionades amb el Saló Internacional de la Logística 
(SIL BARCELONA), ja siguin online ó offline, tals com la revista de l’esdeveniment, el catàleg de participants, els seus perfils creats a les 
diferents xarxes socials, blogs, comunicats de premsa, etc., en què informa i difon notícies sobre el Saló Internacional de la Logística (SIL 
BARCELONA).

El període de conservació de les seves dades serà el necessari per al manteniment de la relació negocial i, en qualsevol cas, per un màxim 
de 5 anys. 

Tanmateix, si marca la casella següent vostè autoritza a Consorci ZF Internacional, S.A.U. a cedir les seves dades personals a les entitats 
col·laboradores del sector de la logística i del transport, amb la finalitat d’enviar-li informació sobre els seus serveis i productes a través 
de comunicacions postals i/o electròniques  

Si no desitja rebre comunicacions per via electrònica amb objectiu d’estar informat sobre les novetats relacionades amb Consorci ZF 
Internacional, S.A.U., pot oposar-se marcant la següent casella  

Pot exercir els seus drets ARCO dirigint-se a Consorci ZF Internacional, S.A.U.: comercialsil@elconsorci.es. En qualsevol cas, pot dirigir-
se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) per iniciar els tràmits oportuns en defensa dels seus drets.
 

COMPROMÍS DE L’EXPOSITOR

L’Expositor declara que:

• desitja participar a la 20a edició del Saló Internacional de la Logística, que es celebra del 5 al 7 de juny del 2018 al Palau 8 del Recinte 
de Montjuïc – Plaça Espanya de Fira Barcelona.  
• ha llegit la Normativa de Participació del SIL BARCELONA 2018 (adjunta) i accepta els seus termes i condicions; es fa responsable 
del compliment de la Normativa de Participació al SIL BARCELONA 2018 per part de les empreses Co-Expositores i/o Representades 
del seu estand.
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