




3

¿PER QUÈ EXPOSAR AL BARCELONA MEETING POINT?

1. Perquè Barcelona Meeting Point és un saló de referència en el sector immobiliari com així ho avalen els seus 22 anys d'història.

2. Perquè segons l'INE (Institut Nacional d'Estadística) els immobles de segona mà van ser els que van impulsar amb força la compravenda

d'habitatges. A 2018 es van vendre 581.793 habitatges, un 9,13% més que en tot el 2017. El 90,3% les transaccions es van fer sobre cases usades,

és a dir, 525.379 operacions a tot Espanya, una xifra que només s'ha vist en època del boom immobiliari (suposa un increment de més del 45,5%

respecte l’any 2014) - font INE.

3. Perquè és l'única fira que permet arribar tant a promotors, constructors, agents immobiliaris, etc. com al comprador final.

4. Perquè Catalunya ha estat un dels principals motors del mercat immobiliari, tan sols per darrere d'Andalusia i per davant de la Comunitat 

Valenciana i Madrid (font: INE - Institut Nacional d'Indústria).

5. Perquè l'exposició  permet la difusió en els mitjans de comunicació més importants, xarxes socials, un increment de la visites en la web dels 

expositors proporcionant-los una gran publicitat des de mesos abans, durant i després de la fira.

6. Perquè el perfil dels nostres visitants (gran públic i professionals) són també el seu públic objectiu; atès que, el que compra un habitatge de 

segona mà requereix del servei de reformes, ja sigui per a la inversió com per a l´ús propi.

7. Perquè en tan sols 4 dies la seva empresa pot generar més oportunitats de negoci i nous clients que en tot un any de treball.

8. Perquè la seva empresa pot ampliar la seva xarxa de contactes.

9. Perquè pot donar a conèixer la seva empresa en el mercat tant a particulars com a empreses relacionades amb el sector immobiliari.

10. Perquè la seva empresa podrà potenciar la seva imatge i visibilitat en un sector vinculat estretament a l'activitat de la seva empresa.

11. Aquest any, hem decidit també afegir una zona d'exposició dedicada a mobles perquè entenem que dòna un plus a la fira i genera un interès 

addicional als compradors finals. El que acudeix a Barcelona Meeting Point a comprar o lloguer un habitatge, tindrà l'atractiu de poder "vestir" la 

seva casa, sent assessorat per professionals d'aquest sector.

.

del 16 al 19 d'octubre de 2019
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La 23ena edició de Barcelona Meeting Point vol destinar una zona exclusiva per a empreses que es dediquen a les reformes, decoració d'interiors i mobles. Cada 

empresa expositora podrà personalitzar el seu espai. La idea és que durant els dies de la fira, les empreses puguin tenir la seva pròpia oficina de vendes.

Es podran contractar mòduls de 12,25 m2 i 24,50 m2.

Tarifes :

- Espai d'exposició de 12,25 m2 : 3.000 € + 10% IVA 

- Espai d'exposició de24,50 m2 : 5.700 € + 10% IVA 

**** Hi ha una sèrie de despeses obligatòries que es facturaran a part:

• Despeses d'inscripció (inclouen assegurances obligatòries com són les de responsabilitat civil i d'incendis, així com les derivades de la gestió de la participació de l’ 

empresa expositora i la presència durant uns 6 mesos a la fira virtual 360ºC que estarà disponible en el web de BMP un cop hagi finalitzat l'esdeveniment): 250 € + 

10% IVA

• Neteja bàsica (retirada de plàstic i neteja abans de l'inici del Certamen, passadissos i àrees comunes amb la resta d'expositors):4,40€/m2 + 10% IVA

• Consum elèctric (quadre de 2,2 kw): 77,38 € + 10% IVA (En el supòsit de necessitat d'una major potència elèctrica, l'import es facturarà a part)

Condicions de pagament:

-Per a les reserves efectuades a partir de l'1 de juny i fins al 31 d'agost: Pagament del 50% en fer la contractació, contra recepció de factura i 50% 

restant abans  del 15 de setembre.

- Per a les reserves efectuades a partir de l'1 de setembre: Pagament del 100% en fer la contractació, contra recepció de factura.

del 16 al 19 d'octubre de 2019



Composició d’estand de 12,25 m2

➢ Muntatge i desmuntatge de l’estand compost per moqueta firal 

negra. Plàstic protector durant la fase del muntatge.

➢ Parets de fusta a 3 metres d'alt pintades

➢ Fris unint parets amb vinil expositor + Nom de l'empresa en 

tipografia estàndard

➢ 1 Pòdium expositor amb porta i clau

➢ 4 focus LED 50 W

➢ 2 endolls dobles 230W

➢ Neteja prèvia a la inauguració

➢ 1 Tamboret

Composició de estand de 24,5 m2

➢ Muntatge i desmuntatge de l’estand compost per moqueta firal 

negra. Plàstic protector durant la fase del muntatge.

➢ Parets de fusta a 3 metres d'alt pintades

➢ Fris unint parets amb vinil expositor + Nom de l'empresa en 

tipografia estàndard

➢ 2 Pòdiums expositor amb porta i clau

➢ 8 focus LED 50 W

➢ 4 endolls dobles 230W

➢ Neteja prèvia a la inauguració

➢ 2 Tamborets
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COMPOSICIÓ DELS ESPAIS D'EXPOSICIÓ

del 16 al 19 d'octubre de 2019
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➢Contraprestacions:

➢ 4 passis expositor - personals i intransferibles.

➢ 1 passi Simposium (dóna dret a assistir a totes les conferències, incloses les de PropTech) - personal i intransferible.

➢ 200 invitacions impreses per al Saló, sota sol·licitud prèvia a l'empresa organitzadora.

➢ 1 invitació digital.

➢ Fitxa i logotip a la Guia del Visitant BMP 2019.

➢ Link gratuït a la web de BMP.

➢ Presència a la fira virtual 360º de BMP 2019 en el web de BMP (www.bmpsa.com). Qualsevol persona que visiti la web de la fira i

accedeixi a la fira virtual podrà col·locar-se sobre l'espai físic que l'empresa expositora va ocupar i mostrarà les dades de contacte i

descripció d'aquesta (a facilitar per l'expositor).

del 16 al 19 d'octubre de 2019
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Imatge Virtual de l'Àrea DecoReform POINT de BMP 2019 (Sense valor contractual)
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Imatge Virtual de l'Àrea DecoReform POINT de BMP 2019 (Sense valor contractual)
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Imatge Virtual de l'Àrea DecoReform POINT de BMP 2019 (Sense valor contractual)
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Àrea MOBLES



Composició estand de 30 m2 - inclou columna

➢ 27 m2 de moqueta firal gris.

➢ 7m de llarg paret de fons de fusta, preparat per donar acabat, a 

3 metres d'alt

➢ 27 m2 plàstic protector durant la fase de muntatge

➢ Parets de fusta folrant columna a 3 m d'alt

➢ Pintat dels elements de fusta. Incloent massillat i escatat. 

Aplicació de 2 mans de pintura plàstica

➢ Endoll doble 230 V (2 endolls)

➢ 4 focus flood light LED 100 W

➢ 1 quadre elèctric 3.3 KW Trifàsic amb magneto tèrmic + 1 presa 

d'endoll

➢ Logotip en vinil de tall, màxim 2 metres de llarg

Composició estand de 35 m2

➢ 35 m2 de moqueta firal gris.

➢ 7m de llarg paret de fons de fusta, preparat per donar acabat, a 3 

metres d'alt

➢ 35 m2 plàstic protector durant la fase de muntatge

➢ Pintat dels elements de fusta. Incloent massillat i escatat. Aplicació 

de 2 mans de pintura plàstica.

➢ Endoll doble 230 V (2 endolls)

➢ 4 focus flood light LED 100 W

➢ 1 Quadre elèctric 3.3 KW Trifàsic amb magneto tèrmic + 1 presa 

d'endoll

➢ Logotip en vinil de tall, màxim 2 metres de llarg
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COMPOSICIÓ DELS ESPAIS D'EXPOSICIÓ (ZONA MOBLES)

del 16 al 19 d'octubre de 2019

Preu: 5.000 Euros + IVA 

(Inclou el cost del lloguer del sòl)

Preu: 6.000 Euros + IVA 

(Inclou el cost del lloguer del sòl)



Composició estand de 48 m2 - inclou columna

➢ 45 m2 de moqueta firal gris.

➢ 7m de llarg paret de fons de fusta, preparat per donar acabat, a 

3 metres d'alt

➢ 45 m2 plàstic protector durant la fase de muntatge

➢ Parets de fusta folrant columna a 3 m d'alt

➢ Pintat dels elements de fusta. Incloent massillat i escatat. 

Aplicació de 2 mans de pintura plàstica.

➢ Endoll doble 230 V (2 endolls)

➢ 4 focus flood light LED 100 W

➢ 1 Quadre elèctric 3.3 KW Trifàsic amb magneto tèrmic + 1 presa 

d'endoll

➢ Logotip en vinil de tall màxim 2 metres de llarg
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COMPOSICIÓ DELS ESPAIS D'EXPOSICIÓ (ZONA MOBLES)

del 16 al 19 d'octubre de 2019

Preu: 7.800 Euros + IVA 

(Inclou el cost del lloguer del sòl)

➢ 40 m2 de moqueta firal gris.

➢ 7m de llarg paret de fons de fusta, preparat per donar acabat, a 

3 metres d'alt

➢ 40 m2 plàstic protector durant la fase de muntatge

➢ Parets de fusta a 3 m d'alt

➢ Pintat dels elements de fusta. Incloent massillat i escatat. 

Aplicació de 2 mans de pintura plàstica.

➢ Endoll doble 230 V (2 endolls)

➢ 4 focus flood light LED 100 W

➢ 1 quadre elèctric 3.3 KW Trifàsic amb magneto tèrmic + 1 presa 

d'endoll

➢ Logotip en vinil de tall màxim 2 metres de llarg

Composició estand de 40 m2

Preu: 6.800 Euros + IVA

(Inclou el cost del lloguer del sòl)
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****Hi ha una sèrie de despeses obligatòries que es facturaran a part:

• Despeses d'inscripció (inclouen assegurances obligatòries com són les de responsabilitat civil i d'incendis, així com les derivades 

de la gestió de la participació de les empreses expositores i la presència durant uns 6 mesos a la fira virtual 360ºC que estarà

disponible en la web de BMP un cop hagi finalitzat l'esdeveniment): 250 € + 10% IVA

• Neteja bàsica (retirada de plàstic i neteja abans de l'inici del Certamen, passadissos i àrees comunes amb la resta 

d'expositors): 4,40€/m2 + 10% IVA

• Consum elèctric (quadre de 2,2 kw): 77,38 € + 10% IVA (En el supòsit de necessitat d'una major potència elèctrica, l'import es

facturarà a part)

Condicions de pagament:

-Per a les reserves efectuades a partir de l'1 de juny i fins al 31 d'agost: Pagament del 50% en fer la contractació, contra recepció 

de factura i 50% restant abans del 15 de setembre.

- Per a les reserves efectuades a partir de l'1 de setembre: Pagament del 100% en fer la contractació, contra recepció de factura.

del 16 al 19 d'octubre de 2019
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➢ contraprestacions:

➢ 12 passis expositor - personals i intransferibles.

➢ 2 passis Simposium personals i intransferibles (valorats en 650 euros / Tarifa 2018) que donen dret a assistir a totes les conferències, incloses les del

PropTech)

➢ 200 invitacions impreses per al Saló, sota sol·licitud prèvia a l'empresa organitzadora.

➢ 1 invitació digital.

➢ Fitxa i logotip a la Guia del Visitant BMP 2019.

➢ Link gratuït a la web de BMP.

➢ Presència a la fira virtual 360º de BMP 2019 a la web de BMP (www.bmpsa.com). Qualsevol persona que visiti la web de la fira i accedeixi a la fira

virtual podrà col·locar-se sobre l'espai físic que l'empresa expositora va ocupar i mostrarà les dades de contacte i descripció d'aquesta (a facilitar per

l'expositor).

del 16 al 19 d’octubre de 2019
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