
FiraTàrrega 2017

Claus per una participació profitosa



FIRATÀRREGA: PROMOCIÓ + RELACIÓ + CONTACTE + INSPIRACIÓ

FiraTàrrega posa en contacte programadors, companyies actuants, expositors, altres 
professionals. De Catalunya, Espanya i Internacionals



A la web de Fira i a les nostres xarxes socials teniu tota la informació actualitzada



Professionals, prepareu bé la vostra participació. Des de l’acreditació fins a l’arribada.
https://www.youtube.com/watch?v=rvWEAJCoWBo 

https://www.youtube.com/watch?v=rvWEAJCoWBo


Els professionals acreditats teniu una porta d’accès preferent a la Fira



A l’Espai PRO hi ha tota la informació i s’actualitza permanentment. Allà on estigueu.



EINA BÀSICA: L’Agenda PRO – Disponible per a programadors acreditats. Tot en un.



Del 7 al 10 de setembre – PROfessionals: Primera parada: LA LLOTJA

Del 7 al 10 de setembre – ARTistes (al programa): Primera parada: RECEPCIÓ COMPANYIES
                                                                                 Segona parada: La Llotja



Durant Fira LA LLOTJA és l’epicentre. Hi ha l’Oficina d’Atenció als Professionals



El pavelló firal és l’espai de referència professional. Lloc de reunió i de trobada.



Que La Llotja no us estressi. No li tingueu por. Useu-la com vulgueu. 



L’oportunitat per a la trobada és per a tothom, permanent i a tot arreu.



Els estand paraigua d’entitats i xarxes són espais privilegiats per als associats.



Participeu de presentacions i trobades. Són altres maneres de conèixer què està passant.



EXPOSITORS



Si teniu estand, aquest és el vostre punt de trobada i lloc de contacte amb la gent



Citeu la gent a l’estand. Feu-lo lloc de reunió. Promocioneu-lo. Que estigui atès.



La decoració és lliure. És la imatge. Cuideu-la, fins i tot si teniu poc pressupost.



PROGRAMADORS



Abans de Fira prepareu la vostra agenda d’activitats i espectacles.



EINA BÀSICA: L’Agenda PRO – Disponible per als professionals acreditats. Tot en un.



La programació de Fira és plena de propostes noves i inusuals. Descobriu-les.



No aneu només a veure espectacles. Conegueu les companyies, parleu amb elles.



Sigueu curiosos i sortiu de la zona de confort. Sigueu visibles per a tothom.



COMPANYIES



Si actueu teniu una visibilitat especial. Promocioneu la vostra participació.



Promocioneu-vos de manera estratègica. Useu les eines que us facilitem, però amb cura.



Converseu amb el programador, abans, durant i després de la vostra estada.



Si teniu un projecte i no esteu programats teniu altres eines de promoció i relació



Presentacions de projectes, reunions informals, demos, trobades amb professionals...



CONSELLS FINALS PER A TOTHOM



Vingueu amb una agenda: l’agenda PRO, una agenda pròpia... o les dues 

Programadors: Feu la reserva inicial de entrades a espectacles.

Porteu la darrera llista d’entitats acreditades. Es publicarà online el dia 5 de setembre

Intenteu preparar trobades i tenir els noms de les persones clau amb qui voleu parlar.

Porteu targetes, dossiers, postals, programacions, publicitat... 



Aproximeu-vos a Fira de manera relaxada. Menys és més.



Gaudiu-la!!



Tot l’equip de la Fira us desitja una edició d’èxit!
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