SECTORES

Unha feira rendible

Nesta trixésimo segunda edición, a Feira do Moble
volverá ser o principal punto de interese en Galicia
para calquera particular ou profesional interesado en
coñecer as últimas tendencias no ámbito do mobiliario,
o interiorismo e a decoración. Desde a Fundación de
Exposicións e Congresos priorizaremos a participación
de expositores pertencentes a unha ducia de sectores
que cubrirían tódalas necesidades que poida atopar
calquera que desexe amoblar un fogar ou un centro de
traballo.

A Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada,
como entidade organizadora da Feira do Moble de
Galicia, pretende converter a trixésimo segunda
edición do certame nun punto de inflexión cara ao
relanzamento do sector do mobiliario, o interiorismo
e a decoración. O obxectivo final dos cambios que
se implementarán nesta Feira do Moble é conseguir
multiplicar o número de visitantes e potenciais
compradores para que a feira resulte o máis rendible
posible para tódolos expositores.

FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DE

Mobles infantís

interiorismo e decoración

Descanso

Mobles de vangarda

Mobles de oficina

sanitarios

Iluminación

raZÓNS PARA ASISTIR

MOBLES DE COCIÑA

Recinto Feiral da Estrada

Mobiliario exterior

Agasallos e complementos

Contract

Apertura
de 11.00 a 20.00 horas

Cinco días de feira en horario continuado de
11.00 a 20.00
Incremento dos expositores dos sectores
principais
Reorganización do espazo expositivo e
redistribución dos stands
Reforzo da campaña de marketing e
comunicación

Mobles clásicos

Mobles contemporáneos

do 19 ao 23
de setembro

www.feiradomoble.com

Recinto Feiral
Zona Deportiva, s/n
36680 A Estrada

Dirección da Feira
Nemesio Rey Pazos
656867134

Atención aos expositores
986573406
fecae@feiradomoble.com

O repunte do mercado inmobiliario e
residencial conleva un relanzamento
da fabricación e comercialización de
mobles. As campañas de marketing e
comunicación que desenvolverá este
verán a Fundación de Exposicións e
Congresos están orientadas a atraer
ata a Feira do Moble da Estrada a
todos os potenciais compradores
da Comunidade.
Aínda que os parámetros de
compra de mobles mudaron nos
últimos tempos coa irrupción
das novas tecnoloxías, a Feira do
Moble da Estrada segue a ser un
dos poucos certames que brindan
a oportunidade de observar nun
mesmo recinto unha oferta tan
ampla e variada de mobiliario e
complementos de decoración.

#Feiradomoble
#Esteano,euvou

SERVIZOS

N-640
Dirección Lalín
152 m2

PARKING PARA EXPOSITORES
MEGAFONÍA EXTERIOR E INTERIOR

57 m2

117 m2

110 m2

SERVIZO DE LIMPEZA
ACCESO A INTERNET
WIFI
FAX E FOTOCOPIAS
XORNAIS DIARIOS
GABINETE DE PRENSA

Na Fundación de Exposicións e
Congresos da Estrada valoramos as
preocupacións e necesidades que
teñen as empresas á hora de participar
neste certame e decidimos poñer novos
servizos comúns ao seu dispor para
tratar de mellorar a súa experiencia
como expositores. Por iso, xestionamos
acordos preferentes con diferentes
provedores para que as marcas
expositoras poidan beneficiarse de
descontos e prezos máis competitivos
en servizos e produtos vinculados á
participación na feira.

REPORTAXES FOTOGRÁFICAS

N-640
Dirección
Pontevedra

entrada
á feira

77 m2

91 m2

45,5 m2

60 m2

58,5 m2

24 m2
16 m2

48 m2

28 m2

30 m2

39 m2

18 m2

15 m2

Coordenadas GPS: N-42.6949 O-8.504
85 m2

26.000 m

85 m2

PO-841
Dirección Santiago

Acceso
ao Parking

EDICIÓN DE REVISTA PROMOCIONAL (4.000 EXEMPLARES)

24 m2

5-6

NOVA PÁXINA WEB
SERVIZO DE SEGURIDADE

4

32 m2

24 m2

3

INFORMACIÓN TURÍSTICA

24 m2

32 m2

60 m2

60 m2

2

SERVIZOS OPCIONAIS

ENTRADA
Á FEIRA

(con provedores preferentes)

SAÍDA
DA FEIRA

DESEÑO E MONTAXE DE STANDS
EQUIPOS AUDIOVISAIS
stop

RECINTO FEIRAL
DA ESTRADA

24 m2

28 m2

32 m2

52 m2

15 m2

REPORTAXES EN VÍDEO

IMPRESIÓN

165 m2

16 m2

RESTAURANTE

ASEOS

16 m2
24 m2

6 m2

CAFETERÍA E BAR

SALAS DE REUNIÓNS

65 m2

57 m2

2

de superficie de exposición
A XXXII Feira do Moble de
Galicia pon a disposición dos
fabricantes e comerciantes
de mobiliario, interioristas e
decoradores unha superficie de
exposición de 26.000 metros
cadrados distribuída en cinco
pavillóns. A entrada principal
do recinto feiral realizarase polo
Pavillón 3 e a saída principal,
polo Pavillón 2.

12 m2

12 m2

18 m2

18 m2

12 m2

18 m2

18 m2

9 m2

12 m2

15 m2

15 m2

24 m2

12 m2

36 m2

12 m2

16 m2
12 m

9m

2

2

6m

2

30 m2

27 m2

75 m2

36 m2

51 m2
108 m2

BAIXA

90 m

2

54 m2

saída
da feira

