
   XII Fira A mos redó. Productes de Llíria          Bases de participació expositors

Bases per a la participació a la XII Fira “A mos redó. Productes de Llíria”

Per què cal participar en la Fira A mos redó productes de Llíria?.
Com que una imatge val més que mil paraules, t’adjuntem unes de
mostra perquè enguany no pots faltar!!

Perquè vols promocionar-te i passa molta gent (+ 35.000 persones en 3 dies) .
Perquè t'interessa el públic de Llíria i la comarca. Per generar vendes. Perquè és
l’acció publicitària més barata i més eficient

 

Per estar en un espai de comerç variat i atractiu. Per posicionar marca i imatge.
Per mostrar tota l’oferta comercial de Llíria d’interés en un sol punt i a un preu
molt econòmic. Perquè tots els sectors comercials poden anar.
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Perquè hi han activitats d’animació que atrauen a més gent i complementen
l’atractiu de l’oferta comercial i tot al mateix preu. 
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1.- Expositors i zones 

Tots els establiments comercials i de restauració ubicats al terme de Llíria. També
podran participar els comerços que no siguen locals, sempre que aporten productes
que amplien l’oferta i l’atractiu dels locals i que siga aprovat prèviament per la regidoria
de Comerç de l’Ajuntament de Llíria.

La fira estarà dividida en les seccions següents, i que l’interessat haurà de marcar a
quina pertany alhora de presentar la sol·licitud d’inscripció (veure al final annexos
explicatius de cada zona): 

Zona de restauració i degustació, on estaran ubicats tots els establiments
participants d’alimentació i begudes.

Zona comercial i de serveis de Llíria, on ubicaríem el comerç i serveis de Llíria amb
la denominació “comerç a preu de fira” o “Exposició de comerç”

La zona del motor, on estarien ubicats tots els establiments de Llíria del sector de
l’automòbil, motocicletes, bicicletes i similars.

2.- Lloc, dades i horari de celebració de la Fira

La fira s’ubicarà al pati del Pavelló Pla de l’Arc.
L’horari d’obertura al públic, obligatori per a tots els expositors, llevat que hi haja una

causa justificada i  serà:

Dijous 22, dia de la inauguració, de 18.30 a 24.00 hores

Divendres 23 de 18.30 a 24.00 hores 

Dissabte 24 i diumenge 25 de 10.00 a 14.00 hores i de 18.00 a 24.00 hores
 

3.- Període d’inscripció a la fira:

L’imprés de sol·licitud de participació i el justificant de pagament hauran de presentar-
se a l’ADL /AFIC de l’Ajuntament de Llíria entre l’1 i el 19 de juliol. L’organització
valorarà si acepta les sol·licituds rebudes fora de termini, en funció dels espais lliures
restants.

La llista d’expositors que anirà en el fullet publicitari es tancarà el dia 31 de juliol. Les
empreses que sol·liciten la participació passat aquest dia no eixiran, sols apareixeran
en el llistat actualitzat a la pàgina web.

No s’admetrà cap sol·licitud que no vaja acompanyada del corresponent justificant
de pagament.
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4.- Condicions de participació

• Està autoritzada la venda, degustació, demostració, oferta,... dels productes i/o
serveis propis de cada expositor.

• Està prohibit subarrendar la parada.
• L’adjudicació de les parades es competència de l’organització, sota els criteris de

necessitats específiques, antiguitat de l’expositor, cronologia en la recepció de
sol·licituds. L’organització podrà distribuir les carpes mitjançant un sorteig en el cas
que ho considere necessari. S’acceptaran els suggeriments dels expositors com
a pacte, però sense caràcter vinculant. El dret a la participació queda limitat a
l’espai disponible, primant l’ordre de presentació de sol·licituds.

• Les dades de les empreses participants (publicitat) s’inclouran a l’apartat “Llistat
d’expositors” de la web de l’Ajuntament . Si no es vol que consten, s’haurà de
manifestar per escrit a l’Ajuntament.

• Els estands hauran d’estar oberts en l’horari de la fira. En cas de no estar oberta
en l'horari íntegre de la Fira, serà únicament i exclusivament responsabilitat de
l'expositor els objectes dipositats en la seua parada.

• L’exposició dels productes queda limitada a l’interior de l’estand, quedant prohibit
invadir les zones comunes i obstaculitzar el pas de vianants. Caldrà sol·licitar
autorització a l’organització prèvia per a aquests usos. Hi haurà una zona habilitada
especialment per a poder realitzar presentacions, demostracions o qualsevol
esdeveniment multitudinari que supere l’aforament màxim del que disposa la
parada. 

• No es permetrà a l’expositor cap tipus de propaganda acústica i/o lumínica des del
seu estand que puga molestar a la resta de participants.

• L’organització es reserva el dret de fotografiar, dibuixar o filmar la fira i a autoritzar
les publicacions que estime convenient, sempre que no siguen perjudicials per a
cap expositor.

• Els elements extres de mobiliari s’han de contractar a part.
• La presentació de la sol·licitud de participació a la fira implica l’acceptació del

present reglament , que, respecte als expositors i en la part que els és d’aplicació,
constitueix el plec de condicions de contractació.

Concepte P r e u  f i n a l
comerç Llíria

a) Estand predecorat de 3x2 (6m2) de fusta, amb tarima de fusta de
melanina, sostre de xapa galvanitzada i tela blanca, il·luminació, tendal
frontal blanc, mostrador de 2 metres, prestatgeria i rètol frontal amb el
nom de la firma expositora.

190

b) Pèrgola de forja de 4x3 (12m2) amb doble cortina de cotó per al seu
tancament, connexió elèctrica, retolació estàndard i il·luminació

50
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5.- Reserva - pagament de la parada de la Fira

Per a formalitzar la inscripció/reserva de participació, caldrà omplir la fitxa d’inscripció
adjunta i enviar-la per fax (962790796), correu electrònic (adl@lliria.es) o presentar-la
a l’ADL /AFIC  juntament amb el comprovant bancari de l’ingrés en compte.

Procediment de pagament per transferència bancària al compte: Crèdit València Caja Rural SCV

Entitat Oficina DC Número de compte

3188 0005 67 1085602124

Nota important: no s’acceptaran altres formes de pagament (efectiu, xecs,...).

El pagament realitzat com a quota d'inscripció dels expositors admesos només es
tornarà si es retiren de la fira per causes de força major i abans del dia 31 de juliol de
2011.

No s’admetrà cap sol·licitud que no vaja acompanyada del corresponent
justificant de pagament.

6.-Les tarifes inclouen

• Utilització de l’espai durant la preparació, exhibició i desmuntatge
• Vigilància en zones comuns les 24 hores del dia, no obstant això, l’organització

declina tota responsabilitat per danys que pogueren sofrir les instal·lacions i els
objectes exposats, pel que fa a deteriorament com pel que fa a robatori.

• Acreditació d’expositors
• Aparició en el catàleg -revista de la Fira
• Publicitat i promoció general
• Neteja del recinte i de les zones comunes
• Il·luminació dels espais públics de la Fira
• Lloc per a la connexió elèctrica i consum fins al màxim de potència instal·lada.
• Animació diària i activitats de promoció
• Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per a accidents i danys a tercers. No

cobreix el robatori, incendi i/o espoliació del contingut de l’estand, que en qualsevol
cas haurà d’assegurar l’expositor. L’organització estarà eximida de qualsevol risc
que puguen correr les persones depenents dels expositors, així com les seues
instal·lacions i mercaderies.

7.- Muntatge i desmuntatge pels expositors

El muntatge i desmuntatge dels espais d’exposició l’efectuarà l’empresa proveïdora,
contractada a tal efecte per l’organització.

Les parades i carpes adjudicades s’entregaran ja muntadas als expositors a partir del
dimecres 21 a les 18.00 hores, perquè puguen ser decorades pels expositors. El
desmuntatge començarà el dia de la cloenda de la fira a partir de les 23.00 hores i
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finalitzarà el dilluns 26 a les 12.00 hores. Serà imprescindible, per a poder retirar el
material del recinte firal, presentar-ne un inventari complet en un imprés facilitat per
l’organització als serveis de seguretat de la fira. Sense aquest procediment no es
permetrà retirar cap material del recinte.

Les entrades de vehicles al recinte estaran restringides des de 30 minuts abans de
l’horari d’obertura de la fira. Tots els vehicles hauran de portar, dins del recinte de la
fira, l’acreditació la facilitarà l’organització.

8.- Composició i decoració interna de les parades

Cada expositor es farà responsable de la decoració i composició interna de les
parada/es contractada/es.

Els decorats i presentació de les parades seran de lliure elecció per part dels
expositors, no obstant això, la qualitat de la decoració interior s’adequarà en tots els
casos als criteris mínims fixats per l’organització.

9.- Causes de força major

L’organització es reserva el dret, en cas de força major no imputables a aquesta, a
retrasar, retallar, ajornar, anul·lar o allargar el període de la fira, sense que se li puguen
exigir cap responsabilitat per aquest concepte. A més de tindre dret a retindre, en la
mesura proporcional que s’establisca, les quantitats rebudes dels expositors com a
indemnització per les despeses produïdes.

10.- Informació general i acreditacions

Les entrades i eixides de tota persona durant el període de muntatge i desmuntatge
de la fira han de ser degudament acreditades. L’organització facilitarà les acreditacions
necessàries amb la sol·licitud prèvia de l’expositor.

Ajuntament de Llíria
Joan Manuel Miguel (Tècnic AFIC /ADL)
Telèfon: 962798282 ext. 2249
Fax: 962790796
correu electrònic: adl@lliria.es /web: www.portaldelcomerciante.com/lliria /  www.lliria.es 
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XII FIRA  AGROALIMENTÀRIA
 A MOS REDÓ. PRODUCTES DE LLÍRIA. 

SolAlicitud de participació

Nom I cognoms:
Nombre y Apellidos

Adreça / Domicilio: 

Codi postal/  Codigo postal :                            
Població / población

Telèfon /  Teléfono:                                       NIF:

Especialitat / Especialidad:

Documentació aportada
Documentación aportada

Acreditació d'haver realitzat el pagament d'inscripció a la Fira
Fotocòpia del rebut del IAE que cobrisca el període de la Fira

Tipus d’ubicació que sol·licita:

Parada / Stand:                Unitats      Carpa:                Unitats 

Zona en la qual vol ser ubicat:                            
Relació d'articles que exposaran / Relación de articulos que expondràn

Degustacions a repartir:/ Degustaciones:

Dates: del 22 al 25 de setembre de 2011.               Lloc: pati pavelló Pla de l’Arc

Data límit per a lliurar la solAlicitud de participació: 19 de juliol
Fecha límite para entregar la solicitud de participación: 19 de julio

Presentació d'aquesta solAlicitud: ADL / AFIC . Ajuntament de Llíria Pl. Major s/n. 46160
Llíria. Fax 96 279 07 96. Correu electrònic:  adl@lliria.es

Indiqueu les dades que han d’apareixer a la publicitat

Nom comercial que ha d’aparèixer a la publicitat / Nombre comercial que tiene que aparecer
en la publicidad:
 
Direcció / Dirección:
Telèfon / telefono: 
Altres /otros:
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Annex d’interés per als establiments de la Zona de restauració i degustacions.

En aquesta zona estaran ubicats tots els establiments participants que donen
degustacions d'alimentació i beguda als visitants i les facturen posteriorment a
l'Ajuntament. L'organització posarà a la venda els tiquets per als visitants que
posteriorment l'expositor facturarà a l'Ajuntament a 0,60€/tiquet (IVA inclòs) i abans del
15 d'octubre de 2011 per al seu cobrament. 

Es obligatòria l'entrega de degustacions a canvi de tiquets i caldrà fixar amb anterioritat
quins productes son per degustacions i quins per venda directa. En cap cas el producte
a entregar amb tiquet de degustació serà més car amb tiquets de la fira que amb
diners, desincentivant l'adquisició dels bons de la fira, (p.ex. Una degustació a canvi
d'1€ o 2 tiquets). Aquestes actuacions si es detectaren d'una manera persistent
portarien a l'anulació dels tiquets que presente l'establiment a més a més d'una
possible sanció.

Les parades d'esta zona que necessiten l'ús d'espais addicionals com a terrasses,
hauran d'indicar-ho en la sol·licitud i no podran excedir les superfícies màximes
adjudicades per l'organització. Per a concedir l'espai addicional l'ajuntament de Llíria
tindrà en consideració a més de la possible compensació econòmica per l'ús del sol,
altres aspectes com les activitats que es vulguen realitzar en aquest (menús,
degustacions, demostracions,...), la seua repercussió positiva en la fira, possible
afluència de públic per la iniciativa,... 

Si els establiments ubicats en aquesta zona volgueren per majoria obrir el dissabte i
diumenge a mig dia, seria l'única zona de la fira que quedaria oberta
ininterrompudament al públic en els dies de fira i seria sempre que una majoria simple
ho aprovarà, estant la resta de parades tancades i vigilades.

En aquesta zona es podrien realitzar exhibicions i demostracions de cuina com
p.ex.taller de cuina en directe amb productes de temporada, elaboració de productes
d'aliments tradicionals, taller d'elaboració de pa i dolços, tast de vins, preparació de
coctails,...les quals serien per compte de l’expositor, ajudant l’Ajuntament en la
publicitat, difusió i organització.

Com a complement de la fira es destacaria en la publicitat l'horari nocturn de la fira de
22.30 a 24.00 hores amb ambientació musical del recinte firal, el que atrauria a més
gent i que podria servir de complement al públic que ens visita en altres horaris.

Com a novetat i centrat en el sector de la restauració es realitzarien jornades
especials com per exemple el dia de la Tapa, on podrien participar tots els bars,
restaurants i establiments d’alimentació o menjars per a portar de Llíria. Els
establiments podrien triar participar a la fira o sols a la jornada que seria per la
vesprada. Cada restaurant o bar presentarà una tapa a concurs i que s'entregaria a
canvi del tiquet degustació i entraria en un concurs popular per votació de les persones
que han adquirit el tiquet de degustació i que dipositarien en una urna. Si a més de la
tapa de concurs desitja oferir més tapes, aquestes si que podrien ser de venda directa.
La tapa de concurs ha de ser sempre obligatòriament per tiquet ja que és promoció. El
premi del concurs per votació popular consistiria en una campanya de promoció i
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publicitat de l’establiment (fer anunci i penjar a la web, enviar per correus electrònics
i informació Sms de les bases de dades de l'Ajuntament, difusió a la premsa, i en TV
dins de les festes subvencionades per l'ajuntament, amb entrevista,...). 

El preu de participar sols a la jornada del dia de la tapa son 60€, en els quals està
inclòs la infraestructura bàsica d’ubicació, la publicitat a la fira i el rètol de l’establiment
a la fira per a identificar-lo.

Es realitzaria un tríptic especial amb tots els establiments participants, la seua ubicació
en la fira i a Llíria, a més d’anunciar la tapa a concurs.
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Annex d’interés per als establiments de la Zona comercial i de serveis de Llíria.

Esta zona estaria ubicada en carpes baix del pavelló cobert i seria per als establiments
de comerç i serveis de Llíria que no repartiren degustacions d’alimentació. 

Com la fira es realitza la última setmana de setembre que coincideix amb la fi del
període de rebaixes, de forma preferent dins d’esta secció estarien ubicats els
comerços que participaren en fora estocs, les millors ofertes, o comerç a preu de fira
(especialment important per a establiments que tenen productes de temporada com
moda, complements, esport,...). 

Els avantatges son: 
a) oferir productes de fi de temporada a un preus reduïts a clients que no entrarien
inicialment a comprar-los per desconeixement o vergonya
b) Oferir productes de qualitat i a bon preu de fi de temporada com a reclam per a
guanyar clients.
c) Fer publicitat i promoció de l’establiment i donar a conèixer-se davant de més de
30.000 visitants. 

No podem oblidar que és una fira comercial i que a més de repartir informació i fer
contactes, es pot i es deu oferir al públic serveis bàsics del comerç per a vendre a la
fira.

En relació amb els establiments de servicis participants a aquesta àrea i a tall
d’exemple podrien fer-se activitats promocionals o de venda com: exhibició o classe
magistral d’un gimnàs (spinning, aeròbic, taichi,...), tallers infantils per empreses del
sector, control de la visió (òptiques), exhibició de maquinària de ferreteria, fotografia
digital o estudi de fotografia, sessió bàsica de perruqueria i estètica, taller de lectura per
a xiquets o presentació de llibres (papereries), taller de jardineria i planta ornamental,
ofertes immobiliàries ..., és a dir qualsevol tipus d’activitat del comerç que no siga
alimentació.

Com a novetat i element d’atracció s’organitzarà una desfilada de models o passarel·la
de la moda de Llíria. On caldrà a més dels establiments de moda, la col·laboració
d’establiments de perruqueria i estètica, maquillatge, complements, òptiques...Aquesta
desfilada potser útil tant per a establiments de moda com fins i tot de maquinària de
ferreteria i roba de treball. La desfilada seria al mateix recinte firal i en una hora de
màxima afluència de gent. Els establiments participants haurien d’aportar els models
i els elements a promocionar.
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Annex d’interés per als establiments de la Zona del motor o zona de les rodes

En aquest espai de la fira estarien ubicats tots els comerços que tenen relació amb les
rodes, ja siguen a motor o sense com les bicicletes.

En aquesta àrea ubicaríem els automòbils, quads, motocicletes, bicicletes i
complements i auxiliar de l’automòbil.

Els establiments estarien amb una carpa i separats per tanques amb la finalitat que sols
es poguera accedir als vehicles si es passa pel punt on està el representant del comerç
amb la finalitat de controlar la seguretat dels vehicles i evitar desperfectes.


