
 

 

 

 

 
 

PARTICIPACIÓ A LA  

FERIA 
SUBCONTRATACIÓN 
26 al 29 de maig de 2015 
BEC (Bilbao Exhibition 
Center) 
 

 
 
Ens complau informar-vos que fruit de l’acord amb AIAS, estem 
organitzant una participació a la fira Subcontractació, Fira 
Internacional de Processos i Equips per a la Fabricació de Bilbao, 
que compleix la seva 17a edició com a punt de trobada i medi eficaç 
per a la Promoció de l'Activitat de la petita - mitjana empresa i sent 
l’aparador internacional de venda / contacte directe amb Fabricants-
Contractistes de més de 20 països. 
 

 

 Consulteu el Directori d'empreses expositores 2015 
 

Què trobarà a Subcontractació 2015?  
 

• Zona expositiva: Espai on pot oferir les seves solucions de fabricació a un ampli 

col·lectiu de Contractistes de diferents sectors i ampliar les seves oportunitats de 

negoci. A La passada edició, Subcontractació va rebre la visita de més de 8.000 

professionals. 

 
• XV Trobada Europea de Subcontractació (B2B): El foro més gran d’entrevistes pre-

concertades amb contractistes nacionals i internacionals, que el 2013 va mantenir més 

de 600 entrevistes entre subcontractistes / contractistes, així com entre els propis 

expositors que van tenir ocasió d'establir acords de col·laboració i actuacions 

comercials. Aquestes trobades està organitzades per la Cambra de Comerç de 

Barcelona en col·laboració amb la Xarxa de Borses de Subcontractació d'Espanya.  

 
• AEROTRENDS 2015: 5a Trobada Internacional de Reunions de Negocis del 

Sector Aeroespacial i 7a Conferències Internacionals: Fòrum internacional on els 

contractistes més Importants del sector busquen solucions per a les seves necessitats 

de fabricació i els subcontractistes contacten amb nous clients amés de generar / 

adquirir coneixements més amplis sobre la cadena de subministrament aeroespacial.  

 
• Formar part del event més gran del Sector Industrial atès que Subcontractació 2015 

es celebra coincidint amb quatre fires industrials: FERROFORMA (Fira Internacional de 

Ferreteria, Bricolatge i Subministrament industrial, FITMAQ (Fira Internacional de 

Màquina-Eina d'Ocasió), MANTENIMENT INDUSTRIAL I BOMBES I VÀLVULES, què 

els permetrà aprofitar les sinergies existents entre els sectors coincidents. 

 
 
 

http://subcontratacion.bilbaoexhibitioncentre.com/directorio-de-expositores/
http://subcontratacion.bilbaoexhibitioncentre.com/informacion/encuentro-b2b/


 

 

Quines modalitats de participació li oferim? 
  

 PARTICIPACIÓ AGRUPADA                                       PREU I CONDICIONS 
  
AIAS tindrà un stand de grup,  on hi hauran 8 stands de 3x3m, més una zona comú on 
s'ubicarà l'Associació. 
 
 Aquesta modalitat de participació inclou: 

  Un stand de 3x3m, amb moqueta blava, 2 Panells posteriors de 2,50m d'alçada i amb 
Panells   laterals d'1 m d'alçada com a separació entre stands. 

  Inclou mobiliari bàsic i retolació. 

 Transport del material a exposar, muntatge i desmuntatge. 

 Gestió dels  passis d'expositor. 

 Suport del personal d’ AIAS durant tota la Fira per tal d’atendre el seu stand en cas 
d’absentar-vos.  

 Aparèixer en el Directori Oficial de Subcontractació, com a expositor individual. 

 Reserva d'Allotjament a l'Hotel Barceló Nervión, si vostè ho sol·licita. 
  

Novetat ¡¡ 
Per millorar la Informació del Directori oficial d'empreses expositores, s’està preparant una nova 
web del Certamen que inclou noves opcions de promoció, com un Blog específic per a la 
difusió de notícies, novetats, etc. dels expositors i un directori d'empreses amb Informació més 
detallada que permetrà a l'empresa expositora incloure imatges, novetats i peculiaritats pròpies 
per tal que el Directori es converteixi en una guia de Proveïdors subcontractistes que estarà 
activa i actualitzada fins 2017 (propera edició). 
 
D’aquesta manera es promocionarà periòdicament als expositors entre el col·lectiu de 
Visitants de la Fira i de base de dades de contractistes de tot el món. 
 

  Per mantenir el directori al dia, es lliurarà a cada empresa expositora una clau d'accés que 

li permetrà actualitzar online les seves dades sempre que li calgui, fins 2017. 
 

   PARTICIPACIÓ AMB CATÀLEGS                              PREU I CONDICIONS 

  
Per a aquelles empreses que no puguin desplaçar-se a Bilbao durant tota la fira, o no estiguin 
interessades en tenir un stand presencial, el Servei de Distribució de Catàlegs ofereix una 
opció vàlida per estar present a Subcontractació 2015. 
 
 El Servei de Distribució de Catàlegs inclou: 

  Expositor de Catàlegs en la Zona d'Exposició d’AIAS. 

  Lliurament de seu catàleg a les Persones / Empreses que visitin l’estand i sol·licitin                
informació. 

 Transport del material. 

 Un cop finalitzada la fira s'enviarà un llistat amb les visites ateses per AIAS. 

 Les Empreses que PARTICIPEN amb aquesta opció, apareixen en el catàleg oficial 
de la fira de com a EMPRESA REPRESENTADA PER AIAS. 
 

 
El termini de recepció de sol·licituds es tancarà el 30 d'abril ,no obstant això, si voleu 
exposar envieu-nos la sol·licitud quan abans millor, per tal que puguem iniciar tota la 
gestió per a la vostra participació, sense entrebancs. 
 

Per a més informació i inscripcions, truqueu  o envieu correu a Elvira Martín:  93.745.79.69 ; 
aias@aias.es 

 
 

http://www.aias.es/formulario-espacio-subcontratacion.asp
http://www.aias.es/formulario-SERVICIO-DISTRIBUCION-CATALOGOS_SUBCONTRATACION2015.asp
mailto:aias@aias.es

