SOL·LICITUD
D’INSCRIPCIÓ
2019

WWW.BRIDALMARKET.COM

DADES DE L’EXPOSITOR (DADES FISCALS):
MARCA:
C.I.F.:

RAÓ SOCIAL :
ADREÇA:
CIUTAT:

PROVÍNCIA:

C.P.

PAÍS:

TELÈFON:
E-MAIL:

WEB:

PERSONA SIGNANT:

CÀRREC:

PERSONA ENCARREGADA ESPAI:

CÀRREC:

SECTOR / ACTIVITAT:

PRODUCTE/ARTICLE/SERVEI:

FACEBOOK:

INSTAGRAM:

A l’espai constarà el següent rètol
(Nom marca, a una línia i amb un màx de 20 dígits)
Text:

ESPAI ESCOLLIT
PREU UNITARI
Espai interior 2m x 2m

590 €

Espai interior 3mX2m

885 €

Espai interior 5m2

735 €

Espai interior 5,5m2

810 €

Espai interior 6,5m2

960 €

Espai exterior Foodtruck

700 €

Espai Exterior 2X2

400 €

ShowRoom dissabte

180 €

ShowRoom diumenge

180 €

Masterclass dissabte

180 €

Masterclass diumenge

180 €

Espai desﬁlada WE *

585 €

Espai Desﬁlada Dia *

295 €

Espai Música Dia

150 €

Espai Cotxes Lloguer

500 €

Nº ESPAI

HORARI

* Si es vol participar de l’ Espai Desfilada Marcar amb X l’espai desitjat.

ORGANITZACIÓ:

DIRECCIÓ:
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FORMA DE PAGAMENT
Quota de reserva: 50% del total a la signatura de la sol·licitud

DESCRIPCIÓ

MIDA

UNITAT

PREU U.

IMPORT.

27,27 €

27,27 €

ESPAI BMM
SHOWROOM
MASTERCLASS
DESFILADA
MOBILIARI LLOGUER
DESCOMPTE PER ASSOCIATS
TOTAL
APORTACIÓ SORTEIG
TOTAL BASE
10% IVA
TOTAL CONTRACTAT
IMPORT QUOTA RESERVA 50%
IMPORT RESTANT (ABANS DEL 3/10/19)
Quantitat restant: abans del 3 d’octubre de 2019, com a data límit,
Transferència Bancària a favor de: unió de botiguers de mataró:
BBVA - IBAN:ES59 0182 4170 0502 0160 9352
Concepte: (Nom de la teva marca)
Es prega que facin arribar aquesta sol·licitud juntament amb el comprovant d’ingrés
per correu electrònic: comercial@bridalmm.cat
A partir de la recepció d’aquests documents es contactarà amb l’expositor BMM
es reserva l’assignació de l’espai, d’acord amb les possibilitats organitzatives
i sempre per rigorós ordre d’inscripció.
Per formalitzar la contractació és obligatori haver llegit i acceptar la normativa
legal presentada.

signatura i segell de l’empresa sol·licitant

Mataró,

ORGANITZACIÓ:

de

DIRECCIÓ:

de 2019
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LLOC, DATES I HORARIS
CAN MARFÀ MUSEU DE MATARÓ
Dissabte 12 d’octubre de 2019 de: 11:00-21:00 (Espai interior) / 11:00-23:00 (Espai exterior).
i Diumenge 13 de Octubre de 2019 de 11:00-21:00

1.

INSCRIPCIÓ i ADMISSIÓ

1.1

Emplenar i cumplimentar degudament el formulari d’inscripció, així com el pagament de l’import de participació constitueixen un compromís no revocable per part del sol·licitant i comporta la total acceptació de les presents condicions.

1.2

Podran participar com a expositors en el BRIDAL MARKET MATARÓ 2019, totes aquelles empreses, professionals i organismes oficials les activitats industrials i comercials estiguin incloses
en la temàtica del market, és a dir, en els sectors i productes objecte del certamen i que compleixin els requisits legals preceptius per al desenvolupament de la seva activitat.

1.3

L’admissió de l’empresa sol·licitant com a expositor serà confirmada directament per l’organització de BRIDAL MARKET MATARÓ la qual estarà facultada plenament per refusar qualsevol
sol·licitud, si els serveis i / o productes no s’ajusten a la temàtica del market, o es considera que
l’empresa sol·licitant no compleix amb els requisits legals ja esmentats en el punt 1.2 d’aquestes normes.

2.

TARIFES

2.1

EXPOSITOR i DESFILADA

PREU UNITARI

UNITATS

Espai interior 2mX2m

590 €

43

Espai interior 3mX2m

885 €

4

Espai interior 5m2

735 €

1

Espai interior 5,5m2

810 €

1

Espai interior 6,5m2

960 €

2

ShowRoom dissabte

180 €/u.

3

ShowRoom diumenge

180 €/u.

3

Masterclass dissabte

180 €/u.

2

Masterclass diumenge

180 €/u.

2

Espai Cotxes Exposició (2 unitats)

500 €

1

Espai Exterior 2X2

400 €

6

Espai Desﬁlada WE

585 €

6

Espai Desﬁlada dia

295 €/u.

2

Espai Músics

150 €/u.

mínim 2

ORGANITZACIÓ:

DIRECCIÓ:

4

WWW.BRIDALMARKET.COM

LA QUOTA D’NSCRIPCIÓ INCLOU:
· Espai lliure interior sol·licitat segons plànol
· Conexió de corrent de 200 w / 220v
· Retolació del nom empresa igual per a tots els espai
· Neteja general del recinte
· Megafonia i locució dins el recinte
· Il·luminació general del recinte
· Climatització general
· Inserció del nom del participant en el directori I ubicació en el plànol del catàleg oficial
del ‘bridal market mataró’.
· Un abonament d’aparcament gratuït per cada empresa expositora durant els dies
12 i 13 d’octubre de 2019
· Servei de Seguretat durant les hores del bmm (no obstant, es deixa a criteri de l’expositor
l’adopció de mesures complementàries).
· La realització d’una campanya publicitària local, comarcal i supracomarcal a través dels
diferents mitjans de comunicació, siguin en prensa, ràdio, televisió, en xarxa, publicitat
exterior i trameses on- line.
· Publicació en xarxes socials
· Publicació del logo a la nostra pàgina web
· 20 entrades gratuïtes
· Responsabilitat Civil obligatòria
LA QUOTA D’INSCRIPCIÓ NO INCLOU:
· Mobiliari
· Publicitat en el catàleg oficial bmm ni al web bridalmm.cat
· iva 10%
· Qualsevol altre servei/ article no detallat en el punt anterior.
2.2

FOODTRUCK:

Normativa obligatòria i Condicions:
Requisits documentals (documentació a aportar):
·
·
·
·

Fotocòpia del Registre Sanitari o els permisos sanitaris corresponents marcats
pel RD191 / 2011.
Registre de formació dels manipuladors d’aliments.
Relació d’al·lèrgens existents en els productes oferts.
Qualsevol altre servei/ article no detallat en el punt anterior.

La ubicació de les Foodtrucks dependrà de les mesures de cadascuna.

ORGANITZACIÓ:

DIRECCIÓ:
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3.

INSCRIPCIÓ i RESERVA D’ESPAI
Les sol·licituds d’inscripció, s’han de formular per escrit mitjançant el model que facilita
l’organització.

4.

·

La inscripció serà efectiva a partir del moment que s’aboni la paga i senyal indicada en
l’apartat 5 Pagament.

·
·

El nombre de participants estarà limitat a la capacitat del recinte firal.
Tot pagament incomplet i / o erroni i / o fora de termini podrà ser motiu d’exclusió
de l’esdeveniment.

·

El total a transferir és l’import indicat en les opcions de participació més el 10% d’IVA. A
aquesta quantitat, se li haurà d’afegir 30 € IVA inclòs, corresponents a l’aportació al sorteig
entre els visitants.

·

La seva sol·licitud no serà definitiva fins després de l’acceptació i comprovació per part de
l’organització. . Podran ser rebutjades aquelles sol·licituds que no es considerin incloses
en els sectors i productes objecte de la manifestació de l’esdeveniment i no s’ajustin a la
finalitat d’aquest.

·

En cas de denegació de registre per l’organitzador, el dipòsit serà retornat.

·

El participant haurà d’enviar els documents requerits en el termini sol·licitat. En cas
contrari, l’organitzador no està obligat a prestar els serveis contractuals.

·

Els transports i / o enviaments a l’esdeveniment del producte a exposar, són a càrrec
del participant.

ESPAI

En l’adjudicació de l’espai, se seguirà un rigorós ordre d’inscripció en el que els associats a
la UBM així com els expositors participants en l’anterior edició, tindran prioritat. Es farà a
partir de la trucada/visita del personal adscrit a l’organització.
A fi i efecte d’aconseguir una distribució racional de l’oferta i de l’espai, l’organització es
reserva la facultat de seleccionar les firmes expositores, adjudicar menys espai del sol·licitat
o canviar la ubicació sol·licitada per l’expositor. Es prohibeix la permuta, la cessió o el subarrendament a tercers de l’espai adjudicat.
L’espai es podrà visitar el dijous 10 d’octubre de 15:00 a 17:00 hores, moment en que es lliuraran els materials acreditatius i altra documentació als expositors.

4.1

L’espai el conformen un espai lliure delimitat per un mínim de 2x2m = 4m2. La ubicació de
l’espai de l’expositor serà consensuada amb l’organització.

4.2

Presa de corrent: potència màxima 200w. per expositor i segons necessitat per foodtrucks .

4.3

La decoració de l’espai va a càrrec de l’expositor. S’ha de presentar una proposta de decoració
a l’equip de TBIST que s’encarregarà de revisar-lo i aprovar-lo. L’organització donarà l’opció
de llogar material d’acord amb l’estil del BMM.

4.4

La instal·lació va a càrrec de l’expositor.

4.5

Està permesa la venda al detall
ORGANITZACIÓ:

DIRECCIÓ:
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4.6

No s’admetrà compartir l’espai per diversos expositors excepte prèvia autorització escrita per
la direcció.

4.7

No està autoritzada la música a cada espai sense prèvia Autorització.

4.8

Els desperfectes en productes o materials proporcionats per l’expositor són de la seva pròpia
responsabilitat.

4.9

Queda totalment prohibit clavar, trepar o realitzar qualsevol tipus d’acció que pugui produir
desperfectes al recinte del Museu. L’organització es reserva el dret a carregar l’ import de la
reparació a l’expositor.

4.10

L’expositor està obligat a mantenir el seu espai obert en l’horari del bmm. Les excepcions
requeriran l’autorització de l’organització. El Market admet tota mena de mercaderies tant
d’origen comunitari com d’importació. No obstant això, els expositors no poden exhibir mostres o productes diferents dels indicats en la sol·licitud d’inscripció. No és permesa l’exposició
de productes que puguin molestar els altres expositors o al públic visitant, en especial els
productes perillosos o insalubres, o els que puguin anar en contra de les normes de seguretat
o d’autoprotecció de les instal·lacions i que puguin deteriorar-les.

5.

CONDICIONS DE PAGAMENT

5.1

La sol·licitud de reserva d’espai ha d’anar acompanyada del pagament del 50% de la contractació de l’espai. El 50% restant s’ha d’abonar abans del 3 d’octubre de 2019. Els pagaments han
de ser efectuats mitjançant transferència a nom del titular unió de botiguers de mataró al
compte del bbva número iban es59- 0182-4170-0502-0160-9352.

5.2

És requisit indispensable haver abonat aquestes quantitats durant el període indicat, ja que
d’altra manera el participant no podrà ocupar l’espai d’exposició assignat, ni es procedirà al
seu muntatge.

5.3

En el cas que no s’efectuin els pagaments dins dels terminis establerts, el participant perdrà
tots els drets sobre els espais reservats, així com, també les quantitats lliurades, podent, fins i
tot, bridal market mataró cedir els espais reservats a altres empreses o disposar-ne pel seu
propi ús. Qualsevol altre càrrec que es produeixi posteriorment s’haurà d’abonar al comptat i
en efectiu.

6.

HORARI DE LA FIRA

bridal market mataró obrirà les seves portes als visitants els dies 12 I 13 d’octubre de 2019

en horari continuat de les 11:00 fins a les 21:00 hores.

ORGANITZACIÓ:

DIRECCIÓ:
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7. ANUL·LACIONS I CANCEL·LACIONS
7.1

Els expositors que, un cop inscrits, renunciïn a participar en el bmm 2019, han de notificar-ho per escrit a l’organització trenta dies abans de la inauguració del Market. En aquest cas
l’organització retindrà en concepte de danys i perjudicis el 30% de l’import total contractat.
Si la renúncia es produís més tard d’aquest període o no es notifiqués de la forma indicada,
l’expositor perdria el dret a qualsevol reclamació de quantia.

7.2

En cas que l’expositor no hagi satisfet la totalitat de l’import contractat en la data
màxima expressada en la sol·licitud d’inscripció o no hagi ocupat l’espai contractat, l’organització es reserva el dret de cedir l’espai a un tercer, sense cap obligació d’indemnitzar-lo ni de
retornar-li les quanties rebudes.

7.3

En cas de canvi de dates o cancel·lació del bridal market mataró per causes de força major
o imprevisibles, o qualsevol altra causa material, sense que sigui intenció ni responsabilitat
de l’entitat organitzadora, s’ exclou tota reclamació o indemnització.

7.4

Una part d’aquest Market es celebra a l’aire lliure, de manera que en cas de previsió de pluges,
neu, calamarsa, vents intensos o qualsevol altre motiu que impedís la celebració d’aquesta
part del bmm l’organització es reserva el dret d’ajornar la data de l’esdeveniment, preferiblement el següent cap de setmana, renunciant expressament la part arrendatària a la reclamació de qualsevol quantitat en concepte d’indemnització. Es comunicarà als participants a
través de mail amb un mínim de 24 hores prèvies al dia de muntatge de l’esdeveniment.

8. MUNTATGE I DESMUNTATGE
8.1

Muntatge: divendres 11 d’octubre de 11:00-19:00. S’enviaran horaris específics per a cada
espai via correu electrònic.

8.2

Desmuntatge: diumenge 13 d’octubre de 21: 00h a 22: 30h i dilluns 14 d’octubre de 08: 30h a
12:30h. No es podrà iniciar fins després de les 21:00 hores, cloenda del Market. Tot el material que no s’hagi retirat a l’hora prevista i comunicada prèviament per l’organització, es considerarà abandonat i serà retirat pels serveis de neteja de l’organització. En el cas que aquesta
situació s’esdevingui, les despeses ocasionades per aquest servei aniran a càrrec de l’expositor.
Els expositors, una vegada desmuntat l’espai, hauran de deixar la superfície contractada en el
mateix estat que la van trobar en el moment d’ocupar-la.
Si no fos així, tots els desperfectes aniran a càrrec de l’expositor. Per retirar el material, és
imprescindible emplenar el corresponent full de sortida autoritzat per l’organització.
L’expositor es fa responsable de la solidesa de la construcció del seu muntatge i dels danys a
tercers que es puguin derivar de la manca de seguretat així com dels danys que tinguin origen en la decoració del mateix espai i afectin persones, maquinària o altres elements que s’hi
continguin.
Així mateix, l’expositor ha de prendre les necessàries mesures de seguretat i protecció per al
funcionament de la maquinaria i dels productes exposats.

ORGANITZACIÓ:

DIRECCIÓ:
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9.

SORTEIG

9.1

Els expositors abonaran 30 € (IVA inclòs) corresponents a la participació del sorteig.

9.2

Es realitzarà un sorteig (diumenge 13 d’octubre) entre els assistents on es lliurarà el val regal
de les quantitats aportades pels expositors per gastar entre el o els expositors que triï el guanyador.

10. NETEJA

La neteja dels passadissos i els espais comuns així com la neteja bàsica dels espais anirà per
compte de l’organització.

11.

INSPECCIONS

12.

VIGILÀNCIA

El personal de l’organització pot inspeccionar en qualsevol moment les instal·lacions dels
espais a fi de comprovar si s’ajusten a les prescripcions reglamentàries i els expositors estan
obligats a permetre’ls el lliure accés, així com a acceptar el pas a través de les seves instal·lacions d’eventuals línies de subministrament elèctric i altres de condicionament general del
Market.

Durant l’esdeveniment es dispondrà de vigilància permanent per tot el recinte. No obstant
això, l’organització declina tota responsabilitat pels danys i/o robatoris que puguin sofrir les
instal·lacions i les mercaderies exposades. Els expositors han de tenir cura de la vigilància
dels seus espais durant les hores d’obertura, muntatge i desmuntatge. No es permet encomanar missions o serveis particulars als vigilants o empleats del bmm.

13. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Les connexions de llum i força les realitza el servei tècnic del bmm. La il·luminació general
del recinte va a càrrec de l’organització. Totes les instal·lacions i serveis han de desconnectar-se durant les hores en què el BMM estigui tancat. L’organització declina tota responsabilitat

respecte als possibles danys i perjudicis derivats de les alteracions o interrupcions de corrent
que, eventualment, puguin produir-se.

14. PUBLICITAT
No s’admetrà cap forma de publicitat que es realitzi fora de l’espai contractat i no sigui autoritzada expressament per l’organització, així com la realització de reportatges privats (a excepció
dels mitjans de comunicació). Tampoc es permet la circulació de reclams publicitaris dins el
recinte ni l’ús d’altaveus i aparells musicals dins els espais dels expositors amb aquesta finalitat. La distribució de mostres i tot tipus de material promocional només es pot realitzar en l’interior de l’espai. La publicitat que realitzin els expositors ha d’evitar la competència deslleial i
la comparació directa amb altres productes exposats. Qualsevol concurs, enquesta, etc. que es
faci al recinte ha de ser autoritzat prèviament per l’organització del BMM 2019.

ORGANITZACIÓ:

DIRECCIÓ:
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15.

ENTRADES i ACREDITACIONS
El preu de l’entrada està valorat en 3,50€ (IVA inclòs). Cada expositor té dret a 20 entrades
gratuïtes i acreditacions del personal. En cas de desitjar més entrades pot adquirir-les amb un
descompte del 50%.

16.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
I COMERÇ ELECTRÒNIC
De conformitat amb allò establert en el Reglament UE 679/2016 General de Protecció de Dades
(RGDP), i demés legislació vigent, informem que les dades de caràcter personal que voluntàriament faciliti, com a persona física, o en el cas de representant de persona jurídica, inclòs
l’adreça electrònica, s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat de unió de botiguers
de mataro – bridal market mataro.
En facilitar les seves dades autoritza expressament la utilització de les mateixes per a les comunicacions, incloses les realitzades en format electrònic (email, xarxes socials, ...),amb finalitats
promocionals o informatives de les activitats que s’organitzin i per les que es necessiti la seva
logística.
Podrà exercitar els drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Portabilitat, i, Limitació o oposició
del tractament davant la unio de botiguers de mataro –bmm, c/ Herrera,70,Planta1 mòdul 1
08301 Mataró, o mitjançant comunicació escrita a la següent adreça electrònica info@bridalmm.cat

17.

PLEC CONTRACTUAL
En formalitzar la inscripció s’accepten les normes establertes en el reglament de participació. Els conflictes derivats de qualsevol norma no prevista o per causa d’interpretació,
seran resolts per un comitè format per: membres de la comissió organitzadora, representants
dels expositors i representants de l’Ajuntament de Mataró.

18. ASPECTES A TENIR EN COMPTE
La unió de botiguers de mataró, és una entitat associativa del món del comerç de Mataró, i
com totes les seves accions, l’organització d’aquest certamen, està formulat amb ànim de servei, sense cap afany de lucre, i amb l’únic objectiu, contemplat en els seus estatuts, d’estimular
qualsevol activitat comercial a la ciutat.
PER LA UNIÓ DE BOTIGUERS DE MATARÓ

PER L’EMPRESA

Signatura i Segell

Mataró,

ORGANITZACIÓ:

de

DIRECCIÓ:

de 2019
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SOL·LICITUD DE LLOGUER MOBILIARI
EMPRESA:
DIRECCIÓ:

C.D.:

POBLACIÓ:

RESPONSABLE:

TEL.:

EMAIL:

Nº ESPAI:

DESCRIPCIÓ DEL LLOGUER
Ref. Nº:

PRODUCTE:

PREU U.:

QUANTITAT:

PREU TOTAL:

Ref. Nº:

PRODUCTE:

PREU U.:

QUANTITAT:

PREU TOTAL:

Ref. Nº:

PRODUCTE:

PREU U.:

QUANTITAT:

PREU TOTAL:

Ref. Nº:

PRODUCTE:

PREU U.:

QUANTITAT:

PREU TOTAL:

Ref. Nº:

PRODUCTE:

PREU U.:

QUANTITAT:

PREU TOTAL:

Ref. Nº:

PRODUCTE:

PREU U.:

QUANTITAT:

PREU TOTAL:

Ref. Nº:

PRODUCTE:

PREU U.:

QUANTITAT:

PREU TOTAL:

Ref. Nº:

PRODUCTE:

PREU U.:

QUANTITAT:

PREU TOTAL:

Ref. Nº:

PRODUCTE:

PREU U.:

QUANTITAT:

PREU TOTAL:

Ref. Nº:

PRODUCTE:

PREU U.:

QUANTITAT:

PREU TOTAL:

10% IVA INCLÒS

IMPORT TOTAL

ORGANITZACIÓ:

DIRECCIÓ:
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ARTICLE

1

PVP

50,00 €

ARTICLE

PVP

5,00 €

9

Alfombra Rattan de 2mx3m.
Estoc disponible 10

2

50,00 €

Caja Vintage rústica
Estoc disponible 21

75,00 €

10

Alfombra Rattan Ø
1,50 m

3

10,00 €

Carro boulangerie
Estoc disponible 1

90,00 €

11

Banco ceremonia
Estoc disponible 2

4

35,00 €

Espejo de pie
Estoc disponible 1

12

10,00 €

Banco macramé pequeño
Estoc disponible 2

5

35,00 €

Jaula Perselán
Blanco decapado
Estoc disponible 11

27,00 €

13

Banco capitoné.
Estoc disponible 3

6

75,00 €

Mesa decapitada antigua
Estoc disponible 1

5,50 €

14

Barra California
69x160cm 103cm
Estoc disponible 4

7

60,00 €

Silla crossback Nature
Estoc disponible x

50,00 €

15

Barra palet blanca
Estoc disponible 1

8

20,00 €

Taburete catalanet
Estoc disponible 16

15,00 €

16

Bobina fusta
Estoc disponible 8

ORGANITZACIÓ:

Tiesto con pizarra
Estoc disponible 3

DIRECCIÓ:
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ARTICLE

17

PVP

30,00 €

ARTICLE

PVP

25

70,00 €

Mesa alta boho
pata torneada
Estoc disponible 3

18

35,00 €

Biombo de ramas
100x30 atl. 190 cm
Estoc disponible 2

26

70,00 €

Mesa alta madera
Vintage 170x59 alt 107
Estoc disponible 6

19

Biombo estantes crema
134x34 alt. 170cm
Estoc disponible 2

23,00 €
Mesa antracita
120x60 alt. 100
Estoc disponible 8

20

18,00 €

27

60,00 €

Mesa coctel antracita
60x60 alt. 100
Estoc disponible 12

21

Estanteria Rivoli
80x45cm alt. 195cm
Estoc disponible 1

18,00 €
Mesa oxido
120x60 alt. 100
Estoc disponible 2

22

21,00 €

28

30,00 €

Mesa decapada
Alta blanca 120x60
Estoc disponible 9

23

Estanteria madera y forja
96x46cm alt. 130cm
Estoc disponible 1

6,50 € / 1,20 €
Taburete madera decapado
Unit. disponible 100
Funda lino grueso
para cojín taburete
Estoc disponible 50

24

5,00 € / 16,50 € / 8,50 €
Palet natural
Colchon espuma palet
Estoc palet rústica

ORGANITZACIÓ:

DIRECCIÓ:

13

www.bridalmarket.com

