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La més gran: 45.000m2 

La més visitada: 78.000 visitants

La més dinàmica: 90 activitats

Multisectorial: 393 expositors

El proper 29 d’octubre s’iniciarà la 58a edició de la Fira de 
Mostres de Girona. Emmarcada dins el programa d’actes 

de les Fires de Sant Narcís, la Fira de Mostres té un objectiu: 
apropar l’amplíssima varietat de serveis de la nostra pro-

víncia a tots els gironins i gironines.

La mostra, el centre 
de totes les mirades 

58 anys teixint
relacions de confiança
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Sectors
Alimentació

Motor

Indústria i tecnologia

Begudes, conserves, producte fresc, productes semielaborats, 4a i 5a gamma.

Automoció en general, vehicles turístics, concessionaris.

Domòtica, elevadors, maquinària d’obra pública i construcció, remolcs, tecnologia 

i sistemes, aplicacions mòbils, disseny, 3D, desenvolupament, comerç electrònic.

Decoració i construcció
Mobiliari i complements, cuines i banys, portes, persianes i tancaments, pisci-

nes i complements, cobertes, jardineria, instal·lacions, climatització, canalitza-

cions, il·luminació, tèxtil, reformes, pintures, paviments, sector immobiliari.

Turisme
Agències de viatges, hotels, albergs, càmpings, turisme rural, turisme actiu, 

turisme familiar, turisme esportiu, tecnologia aplicada al turisme.

Serveis i emprenedoria
Assegurances i seguretat, salut, entitats financeres, associacions, institucions i 

col·legis professionals, mitjans de comunicació.



Escenari Gastronòmic

Saló de l’Emprenedoria

El segell de qualitat Girona Excel·lent gestiona nombroses 

propostes gastronòmiques que arriben en forma d’activitats, 

tastos i concursos a dalt d’aquest escenari dedicat a promocionar 

el producte km0.

L’Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona organitza un 

saló dedicat a l’emprenedoria amb un escenari on s’organitzen 

presentacions i sessions de networking, així com entregues 

de premis.

Activitats

Cada any es programen fins a un centenar d’activitats a la 
Fira de Mostres emmarcades en els diferents sectors.  

En darreres edicions, s’han muntat espais fixes on s’han  
dut a terme programes paral·lels

En l’actualitat, seguim fent créixer la programació
per la propera edició.



PROMOCIÓ

Revista oficial

App corporativa

Desplegable

Espot

Cada any s’edita una revista per explicar al 

nostre públic tot el que cal saber sobre les 

empreses i sectors que formen part de l’edició 

d’enguany. Per a la seva difusió se’n reparteixen 

10.000 exemplars en paper i s’edita una versió 

en digital que rep més de 1.000 impressions. 

Fira de Girona disposa d’una app pròpia que 

cada any crea una promoció. Participant-hi, 

els usuaris i usuàries es poden descarregar una 

invitació per visitar la Fira de Mostres. En l’edició 

de 2018, més de 3.500 gironins i gironines es van 

instal·lar l’app i van obtenir la seva invitació. 

El desplegable guia els visitants a través dels 

expositors de diferents sectors i els acompanya 

fins al darrer racó de les nostres instal·lacions. 

S’editen i reparteixen 8.000 exemplars.

S’editarà un espot promocional de la Fira de 

Mostres,  que funcionarà com a material de 

captació i comunicació de l’esdeveniment.

L’espot donarà cobertura publicitària a la 

Fira de Mostres a través de les xarxes socials 

i TV Girona.

Fira de Girona es promociona gràcies a la campanya 
publicitària i la campanya de difusió digital. A més, 

ambdues campanyes van acompanyades de diferents 
accions per fer més ressò de la seva celebració.

▶



FITXA 
TÈCNICA

Denominació:  Fira de Mostres 
Industrial, Agrícola i Comercial

Dates:  Del 29 d’octubre al 3 de novembre de 2019  

Edició:  58a

Periodicitat:  Anual

Lloc de celebració:   Palau de Fires de Girona i recinte      
exterior del Parc de la Devesa

Horaris:  De 10 a 20h

Activitats:   Presentacions de serveis i productes
Jornades
Exhibicions
Xerrades
Concursos

Organitza:

Palau de Fires
Passeig de la Devesa, 34-36
17001 Girona
info@firagirona.com
T. 972 41 91 00

#FIR ADEMOSTRES

CONTACTE:

www.firagirona.com
@FiradeGirona


