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MENYS PRESENCIALITAT, MÉS DIFUSIÓ
La situació provocada per la COVID-19 ha fet que l’edició d’enguany del MAC no pugui incloure
el tradicional àmbit de fira, amb presència d’espais expositius, demostracions d’innovacions
tecnològiques i zona de presentació de productes i serveis.
Malgrat aquesta circumstància i en el marc del seu compromís permanent amb el sector i la voluntat
de donar suport a les empreses, mitjans i professionals, el MAC 2020 reformula les condicions
de participació a Fira MAC.
Davant la impossibilitat d’oferir àmbits de dinamització i de contacte personal entre les empreses
i els seus clients, la present edició opta per potenciar la dimensió empresarial i el posicionament
de marques a través de tots els seus canals de comunicació.
A més, Fira MAC amplia el ventall i també s’obre a la participació d’organitzacions professionals,
entitats, centres de formació i a tots aquells agents relacionats amb el món audiovisual que vulguin
donar a conèixer la seva activitat.

A QUI S’ADREÇA?
Televisions i ràdios.
Productores.
Empreses i/o autònoms fabricants i/o distribuïdors d’eines de producció audiovisual
(càmeres, il·luminació, platós…)
Empreses tecnològiques del sector audiovisual i creatiu i enginyeries.
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, creadors i emprenedors dels sectors tecnològic i creatiu relacionats
amb el sector audiovisual i 2.0.
Indústries creatives.
Organitzacions professionals i entitats.
Centres de formació especialitzats.
Festivals.
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COM PARTICIPAR-HI?
S’ofereixen quatre modalitats de participació a Fira MAC, la major part gratuïtes.

Fira MAC VÍDEO |
1. Projecció d’un vídeo industrial o promocional (que no excedeixi els 5 minuts de durada)
a través de la pantalla promocional non stop del MAC 2020.
2. Incorporació del nom, dades de contacte i descripció de la seva activitat
al Directori Empresarial contingut al web del MAC, juntament amb el vídeo.
3. Difusió del vídeo a través de les xarxes socials.

Fira MAC CATÀLEG* |
1. Publicació d’anunci o un text promocional de pàgina sencera al catàleg en línia del MAC 2020.
2. Incorporació del nom, dades de contacte i descripció de la seva activitat
al Directori Empresarial contingut al web del MAC, juntament amb l’anunci.
3. Difusió de l’anunci a través de les xarxes socials.

Fira MAC TOTAL |
Inclou els avantatges de les dues modalitats anteriors.

Fira MAC SESSIÓ** |

100€

Coincidint amb el MAC es posaran en línia sessions preenregistrades, continguts exclusius que restaran
de manera permanent al canal de vídeo.
Oferim a les empreses, organitzacions i entitats la possibilitat d’organitzar una d’aquestes sessions,
amb una durada màxima de 20 minuts i en el format més convenient (key note individual, diàlegs a
dues bandes, taules rodones grupals…).
*Nombre d’anuncis limitat, per ordre de contractació.
**Nombre de sessions limitat, per ordre de contractació.
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Fira MAC PATROCINI*
L’empresa patrocina una de les activitats presencials o virtuals del MAC 2020, obtenint la consideració de
col·laborador preferent del certamen, amb presència destacada a tots els seus suports de comunicació,
canals de comunicació i promocionals i elements de la senyalística.

Patrocini d’una sessió
o activitat del programa

500€

Patrocini d’espais
(Dents de Serra
o Plató del Centre Audiovisual)

1.000€

*Aquesta modalitat no comporta exclusivitat i el patrocini pot ser compartit.
Aquests imports no inclouen IVA.
LA DATA LÍMIT PER CONTRACTAR LA PARTICIPACIÓ A FIRA MAC
ÉS EL DIVENDRES 9 D’OCTUBRE DE 2020.
CONTRACTACIÓ
Sebastià Mery | firamac@audiovisualmac.cat | 670 267 760

ALGUNES DADES QUE ET PODEN INTERESSAR
VISITES
DEL WEB
DEL MAC

VISUALITZACIONS
DEL CANAL
DE VÍDEO

+16.000

+6.000

El catàleg és una publicació que recull íntegrament tota la informació relacionada amb el MAC.
Inclou directori d’empreses, descripció dels ponents, articles d’opinió i publicitat.
En l’edició d’enguany es substitueix l’edició impresa en favor de la versió digital,
consultable i descarregable al web del MAC (www.audiovisualmac.com)
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EL MAC ÉS UNA TROBADA
PROFESSIONAL DEL SECTOR AUDIOVISUAL
CREADA L’ANY 1989

www.audiovisualmac.com
ORGANITZA

AMB EL SUPORT DE

