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QUÈ ÉS?
És l’àmbit de fira empresarial del Mercat Audiovisual de Catalunya. 800m2 amb presència d’espais  
expositius, demos tecnològiques i presentació d’innovacions.

Una oportunitat 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 negoci,  
potenciant el contacte entre empreses i clients. També inclou una zona de restauració.

PER QUÈ PARTICIPAR-HI?
 Presentació dels nous productes i serveis de la seva empresa.

 És una plataforma per difondre el seu negoci i millorar el posicionament de la seva marca.

 Conèixer algunes de les innovacions del sector audiovisual, aplicacions i entorns digitals.

 Un espai de contacte on trobar col·laboradors pel seu negoci.

A QUI S’ADREÇA?
 Directors, caps de continguts i tècnics de televisió, ràdio i productores.

 Empreses i/o autònoms fabricants i/o distribuïdors d’eines de producció audiovisual  
 (càmeres, il·luminació, platós…)

 Enginyeries i empreses tecnològiques del sector audiovisual i creatiu.

 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.

 Indústries creatives.

 Emprenedors dels sectors tecnològic, audiovisual i creatiu.

 Educadors i formadors en competències digitals.

 Estudiants del sector audiovisual, periodisme i enginyeries.

 Organitzacions professionals i entitats.

 Centres de formació especialitzats.

 Festivals.
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https://twitter.com/audiovisualmac
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https://www.linkedin.com/in/audiovisualmac/
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COM PARTICIPAR-HI? 
S’ofereixen set modalitats de participació a Fira MAC:

Fira MAC TOTAL |  275€ + IVA
 Enregistrament d’una sessió de vídeo personalitzada al plató del MAC, amb una durada màxima  

 de 20 minuts, en el format més convenient (intervenció individual, diàleg a dues bandes,  
 taula rodona grupal…) i amb la presència d’un presentador/moderador.

 Promoció d’aquest contingut al Directori d’Empreses i al canal de vídeo del MAC  
 i a través dels seus mitjans de comunicació.

 Espai expositiu de 9 m2 a Fira MAC durant la jornada presencial del 29 de setembre.

 Fitxa i inserció publicitària d’una pàgina sencera al catàleg del MAC 2021.

Fira MAC EXPOSITIU |  225€ + IVA
 Espai expositiu de 9m2  amb mobiliari durant la jornada presencial del 29 de setembre.

 Promoció al Directori d’Empreses del MAC i a través dels seus canals de comunicació.

 Fitxa i inserció publicitària d’una pàgina sencera al catàleg del MAC 2021.

Fira MAC SESSIÓ |  100€ + IVA
 Enregistrament d’una sessió de vídeo personalitzada al plató del MAC amb una durada màxima  

 de 20 minuts, en el format més convenient (intervenció individual, diàleg a dues bandes,  
 taula rodona grupal…) i amb la presència d’un presentador/moderador.

 Orientat a empreses, organitzacions professionals i entitats de l’àmbit audiovisual.

 Promoció d’aquest contingut al Directori d’Empreses i al canal de vídeo del MAC  
 i a través dels seus mitjans de comunicació.

 Fitxa i inserció publicitària d’una pàgina sencera al catàleg del MAC 2021.
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Fira MAC DEMO |  100€ + IVA
 Presentació o demostració presencial d’un producte o servei a l’espai el Cercle de FIra MAC

 Promoció al Directori d’Empreses del MAC i a través dels seus canals de comunicació.

 Fitxa i inserció publicitària d’una pàgina sencera al catàleg del MAC 2021.

Fira MAC VÍDEO |  60€ + IVA
 Difusió d’un vídeo industrial o promocional preexistent (que no excedeixi els 5 minuts de durada)

 Promoció d’aquest contingut al Directori d’Empreses del MAC i a través dels seus canals de comunicació.

 Fitxa i inserció publicitària d’una pàgina sencera al catàleg del MAC 2021.

Fira MAC CATÀLEG |  30€ + IVA
 Promoció al Directori d’Empreses del MAC i a través dels seus canals de comunicació.

 Fitxa i inserció publicitària d’una pàgina sencera al catàleg del MAC 2021.
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Fira MAC PATROCINI* |  500 | 1.500€
Patrocini d’un espai o activitat presencial o virtual del MAC 2021 en qualitat d’espònsor,  
obtenint la consideració de col·laborador preferent del certamen, amb presència destacada de la seva 
imatge de marca a tots els suports i canals de comunicació i promocionals i elements de la senyalística.

 Patrocini d’una sessió o activitat del programa del MAC 2021: 500€.

 Patrocini d’un dels espais del MAC 2021: 1.000€.

 Promoció al Directori d’Empreses del MAC i a través dels seus canals de comunicació.

 Fitxa i inserció publicitària d’una pàgina sencera al catàleg del MAC 2021.

* Aquesta modalitat no comporta exclusivitat i el patrocini pot ser compartit.

Els imports no inclouen IVA.

El catàleg és una publicació que recull íntegrament tota la informació relacionada amb el MAC.
Inclou el programa i descripció dels ponents, directori d’empreses, articles d’opinió i publicitat.

L’edició digital és consultable i descarregable al web del MAC (www.audiovisualmac.com)

http://www.audiovisualmac.com
www.audiovisualmac.com
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TARIFES Fira MAC PATROCINI
A continuació detallem les diverses opcions de patrocini i les seves respectives tarifes:

Obsequis promocionals personalitzats pels assistents del MAC  
(pen drive, powerbank, tote bag, articles d’escriptori, samarreta…)

500€Patrocini d’una sessió/activitat del programa

Patrocini de l’espai El Cercle

Esmorzar MAC

1.000€
Dinar MAC

Patrocini de l’acte de lliurament dels Premis de Comunicació Local 1.000€
* Aquesta modalitat no comporta exclusivitat i el patrocini pot ser compartit.

Els imports no inclouen IVA.
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Totes les modalitats de contractació contingudes en aquest dossier estan subjectes  
a les condicions sociosanitàries i a les possibles restriccions que estiguin vigents  

durant la celebració del MAC 2021.
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ORGANITZA

AMB EL SUPORT DE

EL MAC ÉS UNA TROBADA
PROFESSIONAL DEL SECTOR AUDIOVISUAL

CREADA L’ANY 1989
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