
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓ DE FIRES, MERCATS I 
ESDEVENIMENTS A CATALUNYA. 

2023 

 
 

Les fires i els mercats son l’origen del nostre tarannà comercial i han esdevingut motor 
econòmic fins a convertir-se en referents de la nostra cultura i tradicions més arrelades. 
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                  Què és firescatalanes.cat 
 
És una eina d’Expogestió, empresa que portem més de quaranta anys gestionant fires, 
mercats i esdeveniments gastronòmics de tot tipus.  

Treballem principalment per a administracions públiques fent la gestió integral de fires i 
esdeveniments tant d’interior com d’exterior.  

Amb FiresCatalanes.cat centralitzem la informació firal del nostre país al servei de firaires, 
organitzadors i particulars. 

Es desenvolupa en tres eixos: 

 Visitants: Promocionem les fires a particulars fent-nos ressò de les dates, imatgeria i 
contingut de cada edició. 
 

 Firaires: Facilitem als firaires registrats a la web la informació referent als períodes 
de comercialització i gestió d’espais de cada fira. 
 

 Gestors: Posem a disposició d’empreses i administracions públiques l’opció 
d’ampliar la informació que consta a cada registre incloent tot el que fa referència al 
contingut (història, programa, vídeos, fotos, entrevistes, enllaços, etc...).  

 

                  Volums i impactes 

XARXES: Contemplem les xarxes socials que sumen més de 26.000 seguidors com a 
suport explícit en la difusió i promoció dels diferents eixos d’intervenció. 

 

 

WEB: La nostra pàgina 1.573 registres de fires, mercats i esdeveniments. 
Acumulem més de 50.000 visites mensuals. 
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                  Modalitats i preus  

 
Web:  

 
 Incloem tota la informació de la fira a la fitxa web amb vídeos, fotos, 

enllaços i informacions d’interès. 
 Banner: 

Fixe a la pàgina principal amb enllaç a la web de la fira 
 
Xarxes socials @firescatalanes :  
 

 Publicacions pròpies per fira:  
Opció 1 bàsica:  facebook: 1, twitter: 5, instagram: 1 mur + 2 històries 
Opció 2 intensa: facebook: 3, twitter: 8, instagram: 2 mur + 6 històries 
 
 
PREUS :  
 
Opció 1 bàsica: Web + banner + xxss modalitat bàsica: 240€ +iva/fira 
 
Opció 2 intensa: Web + banner + xxss modalitat intensa: 340€ +iva/fira 
 
 
 

 
Consulteu opcions i preus per: 

 Augment de període de durada de banner 
 

 Major intensitat en les  publicacions a xxss 
 

 Contractació de més d’una fira d’un mateix municipi o promotor 
 

 Inclusió de banner a firesvirtuals.cat / xxss @firesvirtuals 
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                  Continguts complementaris 

 

ELABORACIÓ DE CONTINGUTS COMPLEMENTARIS: 

 Anuncis amb infografia i vídeos 
 Elaboració de vídeo-cròniques i reportatges firals 
 Creativitats per xxss (vídeos stories/igtv, imatges frontals/perfils,...)  
 Disseny de cartells 
 Adaptació gràfica 
 Producció i realització d’emissions en directe per xxss/zoom 
 Gestió d’influenciadors 
 Gestió i contractació de publicitat a mitjans generalistes  

 

GESTIÓ FIRAL 

 Assessoraments i Plans d’Orientació Firal  
 Comercialització d’expositors i firaires 
 Estructures modulars, carpes i estands 
 Direcció tècnica de logística i muntatges 
 Seguretat, neteja i serveis complementaris 

 

ENTORN VIRTUAL: www.firesvirtuals.cat  

 Adaptació de les fires presencials en format virtual  
 Gestió i producció de continguts lúdic 

 

WEB FIRA: www.webfira.cat  

 Creació i gestió de la web i xarxes socials de la fira 
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                   Algues fires per les que em treballat:  
 
 
Consell Comarcal Vallès Oriental: 
Fires Gastronòmiques  
Turisme comarcal 

 
 
Parc Agrari del Baix Llobregat: 
Mercats de Pagès  
Fires agrícoles comarcals 

Molins de Rei:  
Fira de la Candelera  
MolinsBdegust  
Trobada Cervesers Artesans 

Valls:  
Festa de la Calçotada 
Fira Agost   
Ficap 

Granollers:  
Fira Ascensió   

St Vicenç dels Horts: 
Mostra Agrícola i Fira Tapes 

Vilanova i la Geltrú:  
Fira de Novembre 
Temps de Vi 

Canyelles:  
Fira Sta Llúcia  
VadeFires 

Terrassa:  
Fira de l’Oliva  
Fira Modernista 

Torrelles de Foix:  
Clownic  
Fira Festa Major 

l’Ametlla del Vallès: 
Market Festival  
Fira Modernista 

Fira de Girona: 
Fòrum Gastronòmic  
Expojove 

Sta Eulàlia de Ronçana: 
Fira del Tomàquet 

Bigues i Riells: 
Fira de l’Oli Vera 

Turisme del Baix Llobregat: 
Fires del Baix Llobregat 

Federació de Fires de Catalunya:  
Congres de Fires anual 

DOP Siurana: 
Fira Oli Nou 

Castellfollit del Boix: 
Fira de la Mongeta 

L’Hospitalet de Llobregat: 
Barcelona Beer Festival 

Gavà:  
Fira Espàrrecs 

Sta Coloma de Farners: 
Festa dels Segadors 
Qualla Barcelona: 
Mostra Formatges Artesans 
Caldes de Montbui:  
Mercat de l’Olla 

Xarxa Productes de la Terra VO:  
Fires i esdeveniments gastronòmics VO 
St Hilari de Sacalm: 
Fira Guilleries 
St Joan Despí: 
FiraDespí 

St Cugat del Vallès: 
La Forcarrada 
St Just Desvern: 
Des-Tapa St Just 
El Palau d’Anglesola: 
Mostra Formatges de Ponent 
Llinars del Vallès: 
Fira dels Torrons 
 
 

Esplugues de Llobregat: 
Fira Comercial de Tardor 
Vilanova de Sau: 
Fira Herbes Remeieres 
Incavi: 
Mostra de Vins i Caves de Catalunya 
Prodeca: 
Benvinguts a Pagès  
Gastroteca 
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                   Contacte 

 

 

Jordi Beumala 
 

promocio@firescatalanes.cat 
 

93 666 60 50 // 619 870 862 
 

www.firescatalanes.cat // @firescatalanes 

 
www.expogestio.com // @expogestio 


