
DOSSIER PATROCINI



Presentació FECS

Què és la FECS?
La FECS és la Fira que engloba els sectors de la producció d'energia sostenible i els sectors de 

la bioconstrucció, facilitant així l'experiència tant d'expositors com de visitants per a crear 
sinèrgies dins d'aquests sectors tan relacionats entre ells. 

Bioenergia Autoconsum Elèctric Bioconstrucció

16, 17 i 18
febrero 2023

+ 1.500 M2 de
exposición

Recinto Ferial 
El Sucre Vic + 70expositores

+ 1.500 M2 de
exposición



Motius per participar a la Fira

1
4 5 6 7

2 3Incideix d’una
manera

experiencial amb
el teu públic

objectiu

Arriba a un target
molt concret i
especialitzat

Promociona els
teus productes i

serveis

Posiciona’t amb
visibilitat d’alt

impacte i espais
preferents a la

fira

Genera més
trànsit en el
teu estand
comercial

Impulsa la
teva imatge
de marca

 

Desenvolupa
accions per

captar negoci
entre el públic

assistent
 



Repercussió de la fira 

La campanya de publicitat es divideix en premsa local de Vic i premsa generalista de tot
Catalunya. Es fan intervencions en webs del sector a nivell de tot l’Estat Espanyol.

Es destinarà un pressupost per màrqueting digital i campanyes de promoció
online per arribar al màxim nombre de persones

Premsa Digital i
XXSS

Ràdio Televisió

Cartells Banderoles Expositors
Participants a les

jornades tècniques
Visitants

1.000 100 70 1.500 5.000



Suport de les institucions



Modalitats de patrocini

SECTORIAL (espai bioenergia, autoconsum o bioconstrucció) 3.000€
 Màxim dos patrocinadors per espai

JORNADES TÈCNIQUES 1.500€
 Màxim dos patrocinadors per espai

Menció especial a la nota i dossier de premsa
Menció i seguiment de l'empresa en els posts generats pel perfil de xarxes socials de la fira
Parcel·la de lliure construcció interior de 40m2 en un espai preferencial de la fira
3 places d’aparcament gratuït durant l’esdeveniment firal
Logotip al següent material gràfic:

Pàgina web
App Vicfires Virtual
Cartell de la fira

Possibilitat de fer 3 presentacions comercials al dia a l'espai "Presentacions Comercials"
Presència al tòtem de publicitat
Presència a l'accés de l'espai patrocinat

Projecció de logotip de l’empresa a la pantalla de l’auditori abans de començar i al finalitzar els blocs de la jornada 
Lona penjada a la paret amb imatge de la marca
Roll-up a l’entrada de l’auditori de les jornades tècniques
Possibilitat de lliurar material promocional als assistents de les jornades (prèvia validació de l’organització)
Logotip de l’empresa a les acreditacions d’accés a les jornades tècniques



Modalitats de patrocini

TECNOLÒGIC 2.000€
 Màxim dos patrocinadors 

PAUSA-CAFÈ JORNADES TÈCNIQUES 800€
 Màxim dos patrocinadors per cada pausa-cafè

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES 1.000€

Presència amb lona a la fira 
Logotip com a partner tecnològic a la pàgina web vicfires.cat
Menció a les xarxes socials de la fira com a partner tecnològic
Estand modular de 12m2 dins de l’espai de la fira
Presentació del projecte tecnològic dins el programa d’activitats

Presència de la imatge de la marca a l’espai destinat a les pausa-cafè de les jornades tècniques (espai de trobada
informal entre professionals del sector), a través de roll-up i lones penjades a les parets de l’espai.

Patrocini d’alguna de les activitats paral·leles que es duran a terme durant el transcurs de la fira: concursos, exposicions,
etc. Contacteu amb l’organització per veure les diferents possibilitats de participació i presència a les activitats.



Menció especial a la nota i dossier de premsa
Presència amb roll-up a la roda de premsa
Presència en la campanya de comunicació i pla de mitjans
Post a les xarxes socials (abans i durant de la fira)
Menció i seguiment de l'empresa en els posts generats pel perfil de xarxes socials de la fira
Parcel·la de lliure construcció interior de 40m2 en un espai preferencial de la fira
6 places d’aparcament gratuït durant l’esdeveniment firal
Logotip a tot el material gràfic:

Pàgina web
App Vicfires Virtual
Cartell (1.000 uts)
Banderoles (100 uts)
Lones de promoció (3 uts)

Presència a les taquilles d'accés a la fira
Presència amb logotip als diferents accessos de la fira (entrades, sortides, etc.).
Presència a l'auditori de les jornades tècniques
Projecció d'un vídeo de 20" a la pantalla de l'auditori durant les jornades tècniques
Possibilitat de fer 3 presentacions comercials al dia a l'espai "Presentacions Comercials"
Logotip de l’empresa a les pantalles de TV i pantalles de control d’aforaments repartides pel Recinte Firal
Presència al tòtem de publicitat

Modalitats de patrocini

GLOBAL 10.000€ 
Màxim un patrocinador en aquesta categoria



Organisme Autònom de Fires i Mercats 
Edifici El Sucre, 2a planta 

Plaça 1 d'octubre
08500, Vic

 
938 833 100
fires@vic.cat

www.vicfires.cat

Les opcions de patrocini són àmplies
i perfectament adaptables a les

necessitats de comunicació de la
vostra empresa.

 
Esperem poder comptar amb

vosaltres!


