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QUÈ ÉS?
És l’àmbit de fira del Mercat Audiovisual de Catalunya. 800m2 amb presència d’espais expositius, demos
tecnològiques i espai de presentació d’innovacions.
Una oportunitat única per donar a conèixer i promoure productes i serveis als professionals del sector
audiovisual i de les indústries creatives.
Fira MAC ofereix un espai de dinamització per proporcionar rapidesa i intensitat al seu negoci, potenciant
el contacte entre empreses i clients. També inclou una zona de restauració.

A QUI S’ADREÇA?
Enginyeries i distribuïdors audiovisuals.
Empreses i/o autònoms fabricants d’eines de producció (càmeres, platós, il·luminació...)
Empreses i/o autònoms que ofereixen serveis per a la gestió (catàlegs musicals, empreses d’assessorament…)
Desenvolupadors d’aplicacions, disseny multimèdia, programació…
Empreses i/o autònoms del sector publicitari (màrqueting en línia, gestors de comunitats en línia...)
Empreses i/o autònoms del sector creatiu relacionades amb el sector audiovisual i 2.0.
Educadors i formadors en competències digitals i àmbit 2.0.

QUI HI TROBARÀS?
Directors, caps de continguts i tècnics de televisió, ràdio i productores.
Directius d’empreses tecnològiques del sector audiovisual i creatiu.
Directors de l’àrea de comunicació i màrqueting.
Centres de formació especialitzats.
Estudiants del sector audiovisual, periodisme i enginyeries.
Periodistes.
Emprenedors dels sectors tecnològic, audiovisual i creatiu.
Creadors audiovisuals i 2.0.

www.audiovisualmac.com
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PER QUÈ PARTICIPAR-HI?
Podràs presentar els nous productes/serveis de la teva empresa.
És una plataforma per difondre el teu negoci i millorar el posicionament de la teva marca.
Podràs conèixer algunes de les innovacions del sector audiovisual, aplicacions i entorns 2.0.
És un espai de contacte on trobar col·laboradors per al teu negoci.

ALGUNES DADES QUE ET PODEN INTERESSAR
ESPAI
D’ACTIVITAT

2.400 m2

INDÚSTRIES
CREATIVES

ENTRADA
LLIURE

UN MILER
D’INSCRITS
A CADA
EDICIÓ

ENS
COL·LABORADORS

ESTUDIANTS

23%

14%

EMPRESES
VINCULADES

SESSIONS
I ACTIVITATS
PROGRAMADES

31

ESMORZAR
I DINAR

GRATUÏTS

31
VISITES
AL WEB
DEL MAC

10%

NOMBRE
DE PONENTS

57

MITJANS
DE COMUNICACIÓ

25%
PROVEÏDORS/
DISTRIBUIDORS
DE PRODUCTES
I SERVEIS

9%
MITJANS
DE COMUNICACIÓ
COL·LABORADORS

14

VISUALITZACIONS
ALS CANALS
DE VÍDEO
YOUTUBE I VIMEO

+4.000 +3.500

www.audiovisualmac.com
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COM PARTICIPAR-HI?
Opció A

Fira MAC
EXPOSITIU

Opció B

Opció C

Opció D

Espai expositiu
1 pàgina al catàleg

Fira MAC
DEMO

Demo al Cercle
1 pàgina al catàleg

Fira MAC
PUBLICITAT

Fira MAC
PATROCINI

1 pàgina al catàleg

Patrocini activitat MAC 2020
Espai expositiu
2 pàgines al catàleg

225€ + IVA

100€ + IVA

60€ + IVA

500€/1.500€ + IVA

CONTRACTACIÓ
Sebastià Mery | firamac@audiovisualmac.cat | 670 267 760

LES EMPRESES PARTICIPANTS DISPOSARAN DELS SERVEIS SEGÜENTS,
EN FUNCIÓ DE LA MODALITAT TRIADA:

Opció A
Fira MAC_EXPOSITIU

Preu: 225 € + IVA

1.
2.
3.
4.

Espai expositiu exclusiu amb mobiliari, on mostrar els productes i/o serveis i atendre als clients.
Presència a tots els canals de comunicació i promocionals del MAC 2020 i a la senyalística del certamen.
Una pàgina de publicitat al catàleg del MAC 2020.
Dinamització a través de totes les xarxes socials del MAC 2020. Des de l’organització es farà
una publicació invidualitzada, prèvia al certamen, de l’activitat i els continguts que presentarà
la seva empresa.
5. Connexió a internet (WiFi) i utilització dels serveis generals del MAC.
6. Esmorzar i dinar gratuït per a tots els assistents.

www.audiovisualmac.com
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Opció B
Fira MAC_DEMO

Preu: 100 € + IVA

1.
2.
3.
4.

Possibilitat de realitzar una demostració d’un producte i/o servei al Cercle (durada màxima: 20 min).
Presència a tots els canals de comunicació i promocionals del MAC 2020.
Una pàgina de publicitat al catàleg del MAC 2020.
Dinamització a través de totes les xarxes socials del MAC 2020. Des de l’organització
es farà una publicació invidualitzada, prèvia al certamen, de l’activitat i els continguts
que presentarà la seva empresa.
5. Connexió a internet (WiFi) i utilització dels serveis generals del MAC.
6. Esmorzar i dinar gratuït per a tots els assistents.

Opció C
Fira MAC_PUBLICITAT

Preu: 60 € + IVA

1. Presència a tots els canals de comunicació i promocionals del MAC 2020.
2. Una pàgina de publicitat al catàleg del MAC 2020.
3. Dinamització a través de totes les xarxes socials del MAC 2020. Des de l’organització
es farà una publicació invidualitzada, prèvia al certamen, de l’activitat i els continguts
que presentarà la seva empresa.
4. Connexió a internet (WiFi) i utilització dels serveis generals del MAC.
5. Esmorzar i dinar gratuït per a tots els assistents.
El catàleg és una publicació de més de 140 pàgines que recull
íntegrament tota la informació relacionada amb el MAC.
Inclou directori d’empreses, descripció dels ponents, articles d’opinió i publicitat.
La tirada és de 500 exemplars, distribuïts de forma gratuïta durant el certamen,
que se suma a l’edició digital, consultable i descarregable al web del MAC (www.audiovisualmac.com)
VERSIÓ ONLINE
Catàleg: 211 (lectures) - 1.809 (impressions)
Programa: 491 (lectures) - 1.074 (impressions)

www.audiovisualmac.com
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Opció D
Fira MAC_PATROCINI

Preu: 500 € | 1.500 € + IVA

1. L’empresa patrocinadora té la consideració de col·laborador preferent del certamen,
amb presència destacada als suports de comunicació del MAC 2020, a tots els seus
canals de comunicació i promocionals i a elements de la senyalística del certamen.
2. Habilitació d’un espai personalitzat al MAC 2020.
3. Dues pàgines de publicitat al catàleg del MAC 2020.
4. Dinamització destacada a través de totes les xarxes socials del MAC 2020.
Des de l’organització es farà una publicació individualitzada, prèvia al certamen,
de l’activitat i/o els continguts que presentarà la seva empresa.
5. Connexió a Internet (WiFi) i utilització dels serveis generals del MAC.
6. Esmorzar i dinar gratuït per a tots els assistents de l’empresa.
A continuació detallem les diverses opcions de patrocini i les seves respectives tarifes:
Distribució d’obsequis promocionals personalitzats als assistents
(pen drive, powerbank, tote bag, articles d’escriptori, samarretes…)
Patrocini d’una sessió o activitat del programa

500€

Patrocini dels espais MAC Drone, MAC RV o MAC Demo
Patrocini de l’espai el Cercle
Patrocini de l’esmorzar MAC

1.000€

Patrocini del dinar MAC
Patrocini de l’acte de lliurament dels Premis de Comunicació Local

1.500€
Aquests imports no inclouen IVA.

LA DATA LÍMIT PER CONTRACTAR
LA PARTICIPACIÓ A FIRA MAC
ÉS EL DILLUNS 11 DE MAIG DE 2020

www.audiovisualmac.com

SEBASTIÀ MERY
Dinamitzador de Fira MAC
firamac@audiovisualmac.cat | 670 267 760
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EL MAC ÉS UNA TROBADA
PROFESSIONAL DEL SECTOR AUDIOVISUAL
CREADA L’ANY 1989

ORGANITZA

AMB EL SUPORT DE

