
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ a l’“ÀREA DECOREFORM POINT”
Nom Comercial de l’Empresa amb el qual vol aparèixer en tota la promoció de BMP
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plopez@el-consorci.es / +34 93 263 81 11 / www.bmpsa.com

BARCELONA MEETING POINT 2019 
FIRA IMMOBILIÀRIA INTERNACIONAL & SIMPOSI

Barcelona, 16 - 19 d’ octubre de 2019

MODALITATS DE PARTICIPACIÓ (ZONA REFORMES) 
 (dimecres i dijous de 9: 00h a 19: 00h, divendres i dissabte de 10: 00h a 20: 00h)

Contractació d’un mòdul d’exposició de 12’25 m2 
(2 parets de 3’5 metres d’ample i 3 metres d’alt)

Composició: 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, vinil expositor amb 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. 

Preu del mòdul: 3.000€ + 10% de IVA

Contractació d’un mòdul d’exposició de 24’5 m2 
(Paret de fons: A escollir entre 1 paret de fons de 7 metres de llarg o 2 de 3’5 metres i 2 parets laterals de 3’5 
metres. Totes a 3 metres d’alçada)

Composició: 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, vinil expositor amb 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.  

Preu del mòdul: 5.700€ + 10% de IVA

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
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plopez@el-consorci.es / +34 93 263 81 11 / www.bmpsa.com

BARCELONA MEETING POINT 2019 
FIRA IMMOBILIÀRIA INTERNACIONAL & SIMPOSI

Barcelona, 16 - 19 d’ octubre de 2019

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ 

- Per a les reserves efectuades a partir de l’1 de juny  fins el 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.

MODALITATS DE PARTICIPACIÓ (ZONA MOBLES) 

Contractació d’un mòdul d’exposició de 30 m2 – inclou columna  

(Paret de 3 metres d’alt, i 7 metres d’ample)

Composició: 27 m2 de moqueta firal gris. Paret de fons de fusta de 7 m de llarg, 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 polit. 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

Preu 5.000 Euros + IVA  (Inclou el cost del lloguer del sòl)

Contractació d’un mòdul d’exposició de 35 m2   
(Paret de 3 metres d’alt, i 7 metres d’ample) 

Composició: 35 m2 de moqueta firal gris. Paret de fons de fusta de 7 m de llarg, 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.  

Preu 6.000 Euros + IVA (Inclou el cost del lloguer del sòl)

Contractació d’un mòdul d’exposició de de 40 m2  

(Paret de 3 metres d’alt i 7 metres d’ample)

Composició: 40 m2 de moqueta firal gris. Paret de fons de fusteria de 7 m de llarg, 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.

Preu 6.800 Euros + IVA (Inclou el cost del lloguer del sòl)

Contractació d’un mòdul d’exposició de 48 m2 - Inclou columna  
(Paret de 3 metres d’alt i 7 metres d’ample)

45 m2 de moqueta firal gris, paret de fons de fusta de 7 m de llarg, 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.  

Preu 7.800 Euros + IVA (Inclou el cost del lloguer del sòl)
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MODALITATS DE PAGAMENT I CANCEL·LACIONS

BARCELONA MEETING POINT 2019 
FIRA IMMOBILIÀRIA INTERNACIONAL & SIMPOSI

Barcelona, 16 - 19 d’ octubre de 2019

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.

NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES

Als 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, 
dur a terme el control de la relació negocial i informar-lo de l’estat de la seva inscripció a l’esdeveniment i d’altres esdeveniments organitzats per 
CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.

Vostè autoritza a CONSORCI ZF INTERNACIONAL, SAU perquè pugui publicar les dades relatives a la raó social, adreça, telèfon i logotip 
de l’empresa, entitat o organització participant, en les diferents publicacions relacionades amb el SALÓ BARCELONA MEETING POINT 2019 ja 
siguin online o offline, com ara la revista de l’esdeveniment, el catàleg de participants, els seus perfils creats en les diferents xarxes socials, blogs, 
comunicats de premsa, etc., en què informa i difon notícies sobre el SALÓ BARCELONA MEETING POINT.

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

 Marqueu aquesta casella si autoritza CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U. a cedir les seves dades personals a les entitats col·laboradores 
del sector immobiliari, per tal d’enviar-li informació sobre els seus serveis i productes a través de comunicacions electròniques i / o postals.

 Marqueu aquesta casella si desitja rebre comunicacions per via electrònica per estar informat sobre les novetats relacionades amb 
CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.

En virtut del que disposa l’article 15 i següents de la LOPD, el titular de les dades podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició, així com el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament recollits en la normativa europea, dirigint-se per 
escrit a CONSORCI ZF INTERNACIONAL, SAU / Ref. Protecció de Dades / Avda. Parc Logístic, 2-10 - (08040) Barcelona) o a l’adreça de 
correu electrònic: bmp@elconsorci.es

En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, les parts poden dirigir-se a l’Autoritat de Control corresponent (a 
nivell nacional, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es) per iniciar els tràmits oportuns de reclamació i / o defensa dels seus 
drets.

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

Signatura:
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