
SOL·LICITUD DE RESERVA D’ESPAI

BARCELONA MEETING POINT 2018 
SALÓ IMMOBILIARI INTERNACIONAL & SYMPOSIUM

Barcelona, 25 - 28 d’octubre de 2018

Nom Comercial de l’Empresa amb el qual desitja aparèixer en tota la promoció que es faci de BMP

Empresa (nom fiscal)................................................................................................................................................................................................................CIF ..................................................................

Persona de contacte ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Càrrec .........................................................................................................................................................................................e-mail ..........................................................................................................................

Adreça ........................................................................................................................................................................................................................................................CP ...................................................................

Població ....................................................................................................................................................................................País ................................................................................................................................

Telèfon ....................................................................................................Fax: .........................................................................Web: ............................................................................................................................. 

Activitat de l’Empresa ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Representant oficial de l’Empresa...........................................................................................................Càrrec ........................................................................................................................

Data .....................................................................  Signatura i segell d l’Empresa

NOMÉS CONTRACTACIÓ DEL LLOGUER DE L’ESPAI D’EXPOSICIÓ 
(espai mínim: 12 m2)  La decoració i muntatge de l’estand aniran a càrrec de l’expositor.

 ZONA PREMIUM = Reserva  m2 x 350 €/m2 € + 10% IVA

 RESTA PAVELLÓ = Reserva  m2 x 260 €/m2 € + 10% IVA

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ I DESCOMPTES:

 A partir de 100 m2 amb pagament únic abans del 31 de maig: 30% de descompte
 Entre 70 i 100 m2 amb pagament únic abans del 31 de maig: 20% de descompte
 Entre 12 i 70 m2 amb pagament únic abans del 31 de maig: 15% de descompte

 A partir de 100 m2 amb pagament fraccionat: primer 40% abans del 31 de maig: 20% de descompte
 Entre 70 i 100 m2 amb pagament fraccionat: primer 40% abans del 31 de maig: 15% de descompte
 Entre 12 i 70 m2 amb pagament fraccionat: primer 40% abans del 31 de maig: 10% de descompte
 Per als pagaments fraccionats l’import pendent s’haurà d’abonar abans del 15 de setembre

IMPORTANT:
- Les despeses obligatòries (inscripció, neteja bàsica, consum elèctric i cànon de muntatge) es facturaran a part.
- Per tal de poder escollir l’emplaçament sobre el plànol i garantir-se l’espai escollit, l’empresa haurà d’abonar el 10% 
  del total del metratge contractat al remetre el full de reserva.

MODALITATS DE PAGAMENT I CANCEL·LACIONS

Transferència bancària:
Consorci ZF Internacional, S.A.U. 
Fira: Barcelona Meeting Point
La Caixa. Passeig de la Zona Franca, 242 
08038 Barcelona
Codi IBAN ES77 2100 0840 4102 0056 3016
Codi Swift. CAIXESBBXXX

Targeta de crèdit (facilitar dades):

Titular

Nº Targeta

Data caducitat 

Cancel·lació: Una vegada abonat l’import parcial o total corresponent a la vostra reserva, la posterior renúncia a concórrer al 
certamen suposarà la pèrdua de les quantitats entregades.
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nreig@elconsorci.es / +34 93 223 40 50 / www.bmpsa.com 



NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES

A efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades personals seran 
incloses en un fitxer creat sota la responsabilitat de Consorci ZF Internacional, S.A.U. amb la finalitat d’atendre la seva sol•licitud, el manteniment i 
control de la relació comercial i informar-lo de l’estat de la seva inscripció al esdeveniment i altres activitats de Consorci ZF Internacional, S.A.U. 

Tanmateix vostè autoritza el Consorci ZF Internacional, S.A.U. a publicar les dades relatives a la raó social, adreça, telèfon i logotip de l’empresa, 
entitat o organització participant a les diferents publicacions relacionades amb BARCELONA MEETING POINT 2017 (BMP2017) tant online com 
offline, revista de l’esdeveniment, catàleg de participants, perfils a les diverses xarxes socials , blogs, comunicats de premsa, etc, on s’informa i 
difonen noticies sobre BARCELONA MEETING POINT.

El període de conservació de les seves dades serà el necessari pel manteniment de la relació, i en qualsevol cas, fins a un màxim de 5 anys.

De la mateixa manera, marqui la casella si autoritza a CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U. a cedir les seves dades personals a les entitats 
col·laboradores dels sectors immobiliaris, construcció, urbanisme, financers i de comunicació, amb la finalitat de enviar-li informació sobre els seus 
serveis i productes a través de comunicacions postals i electròniques. 

Si no desitja rebre comunicacions via electrònica per estar informat sobre les novetats relacionades amb el CONSORCI ZF INTERNACIONAL, 
S.A.U., pot negar-se marcant la següent casella. 

Pot exercir els seus drets ARCO adreçant-se a CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U., a bmp@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.

A ............................................................ , a  .........., de  ..................................................de 201 ......

Signatura:

BARCELONA MEETING POINT 2018 
SALÓ IMMOBILIARI INTERNACIONAL & SYMPOSIUM

Barcelona, 25 - 28 d’octubre de 2018

nreig@elconsorci.es / +34 93 223 40 50 / www.bmpsa.com 
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