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DADES BÀSIQUES
D' ACUSTI. CAT 2020
Dades bàsiques
Posicionament
De referència del sector a nivell de
Catalunya.
Multitemàtic-multisectorial.
Inclusiu, invita a la reflexió,debat.
Orientat a les solucions
(tecnològiques, intangibles,
socials)..

Coorganitzat per:

DOSSIER PATROCINADORS ACUSTI.CAT

Dues jornades: 28 i 29 d’abril 2020.
Localització: ESADE Creàpolis, Sant
Cugat del Vallès.
Àmbit geogràfic: Catalunya - Espanya.
Web: www.congresacusti.cat
Idiomes: català - castellà.

Impacte
Assistència: 350 professionals del
sector.
Cobertura mediàtica: premsa
nacional, TV regional, premsa local.
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CONFIGURACIÓ ESPAIS I
ZONA EXPOSITIVA
(ESADE CREÀPOLIS).
CONFIGURACIÓ GENERAL
Els espais dedicats a les sessions tècniques seran:
Auditori. Sala principal del Congrés (250 places)
Workshop Room >>> Sala Rayleigh (50 places)
Idea Room >>> Sala Eyring (60 places)
Creativity Room >>> Sala Sabine (40 places)
- Espai càtering. Zona esmorzars i dinar primer dia.

- Terrassa coberta.
(250 m2 en total)

Espai

** Wifi gratuït a
tot el recinte.
**Aparcament
gratuït (1 vehicle
per expositor)

d'expositors

Els expositors disposen d'un espai central totalment
cobert i amb accés a punts de corrent elèctrica (1 per
expositor). La distància màxima entre zona expositiva i
sales tècniques i auditori és de 50 metres. L'accés i el pas
de les sales cap a l'auditori obliguen a passar per aquest
espai.
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CONFIGURACIÓ ESPAIS I
ZONA EXPOSITIVA
(ESADE CREÀPOLIS).
DISTRIBUCIÓ EXPOSITORS
Terrassa - espai d'expositors (250 m2 en total)
L'ordre de selecció de l'espai numerat (de l'1 al 20 segons plànol) es farà en
funció de l'ordre d'arribada del pagament efectiu del cost total del patrocini.
Cada espai expositiu constarà de:
- 1 taula 160 x 80 cm coberta amb un tèxtil de color neutre + 2 cadires
- 1 punt de connexió elèctrica
La resta de materials (pòsters, roll-ups, hauran de ser autosustentables)

INFORMACIÓ A FACILITAR A
L'ORGANITZACIÓ en el
moment de signatura del
contracte:
-Logotip en format obert o alta
resolució.
- Nom oficial de l'organització
per la seva inclusió en
documents, identificacions, etc.
-Potència elèctrica requerida
(kW)
-Nom de la persona que
gaudirà de l'aparcament gratuït
durant els 2 dies de
l'esdeveniment. (No cal passar
per guixeta, avisar operari
pàrking prèviament).
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CATEGORIES
PATROCINI
GOLD

1. Relació directa del logotip de l’empresa amb el d’ACUSTI.CAT en premsa
escrita, televisió i ràdio.
2. Disponibilitat d’un estand en zona destacada d’exposició.
3. Execució d'una DEMO o taller de 15 minuts aproximadament que es
realitzaran en el marc del congrés.
4. Un espai preferent a la cartellera i documentació de l’esdeveniment.
5. Presència en els monitors televisius i pantalles durant l’esdeveniment amb
el logotip de l’empresa i la possibilitat d’un anunci de la mateixa.
6. Presència al web com a patrocinador principal de l’esdeveniment, amb
l’enllaç a la pàgina web de l’empresa.

El patrocinador GOLD té un cost de 1.100 EUR + 21% IVA **

SILVER

Data límit de
pagament
31 març 2020

1. Relació indirecta del logotip de l’empresa amb el d’ACUSTI.CAT en premsa
escrita, televisió i ràdio.
2. Disponibilitat d’un estand en zona destacada d’exposició.
3. Un espai a la cartellera i documentació de l’esdeveniment.
4. Presència al web com a patrocinador amb l’enllaç a la pàgina web de
l’empresa.

El patrocinador SILVER té un cost de 550 EUR+ 21% IVA **

** L’aportació econòmica a ACUSTI.CAT es farà a través d’una QUOTA DE
PARTICIPACIÓ a l’esdeveniment, girada per la Secretaria tècnica de
l’esdeveniment.
**Un cop seleccionada la fórmula de patrocini, s’acordaran els terminis i
forma de pagament. En qualsevol cas s’estableix com a data límit de pagament
el 31 de març de 2020.
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Com arribar

MÉS INFORMACIÓ
www.congresacusti.cat
Secretaria tècnica:
Yolanda López - yolanda@activacongresos.com
Telèfon: 933 238 573
3r Congrés d'Acústica de Catalunya
acusti.cat 2020
Sant Cugat del Vallès, ESADE Creàpolis.
info@congresacusti.cat
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