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Fira MAC
TOTAL
300€

Fira MAC
EXPOSITIU

250€

Fira MAC
SESSIÓ

100€

Fira MAC
PROMO

75€

Fira MAC
PATROCINI

500€-
1.500€

ROCA UMBERT
FÀBRICA DE LES ARTS
GRANOLLERS
1 JUNY 2022

MODALITATS DE PARTICIPACIÓ FIRA MAC

- Espai expositiu a Fira MAC durant la jornada presencial de l’1 de juny.

- Enregistrament d’una sessió de vídeo personalitzada al plató del MAC.

- Inserció d’un anunci publicitari al catàleg digital del MAC 2022.

- Inserció al Directori d’Empreses del web del MAC.

- Promoció del perfil i de l’activitat a través dels canals de comunicació  
i xarxes socials del MAC.

- Espai expositiu a Fira MAC durant la jornada presencial de l’1 de juny.

- Inserció d’un anunci publicitari al catàleg digital del MAC 2022.

- Inserció al Directori d’Empreses del web del MAC.

- Promoció del perfil i de l’activitat a través dels canals de comunicació  
i xarxes socials del MAC.

- Enregistrament d’una sessió de vídeo personalitzada al plató del MAC.

- Inserció d’un anunci publicitari al catàleg digital del MAC 2022.

- Inserció d’aquest contingut al Directori d’Empreses del web del MAC.

- Promoció del perfil i de l’activitat a través dels canals de comunicació  
i xarxes socials del MAC.

- Difusió d’un vídeo industrial o promocional preexistent  
durant la jornada presencial de l’1 de juny.

- Inserció d’aquest contingut al Directori d’Empreses del web del MAC.

- Promoció d’aquest contingut a través dels canals de comunicació  
i xarxes socials del MAC.

- Inserció d’un anunci publicitari al catàleg digital del MAC 2022.

Patrocini d’un espai o activitat presencial o virtual del MAC 2022. Consideració  
de col·laborador preferent del certamen. Presència destacada de la seva imatge  
a tots els suports i canals de comunicació i promocionals i elements de la senyalística.

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

- Patrocini d’un dels espais: 1.000€.

- Inserció al Directori d’Empreses del web del MAC.

- Promoció a través dels canals de comunicació i xarxes socials del MAC.

- Inserció d’un anunci publicitari al catàleg digital del MAC 2022.

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.cat)

* Els imports no inclouen IVA.
** Fira MAC PATROCINI no comporta exclusivitat i el patrocini pot ser compartit.

http://www.audiovisualmac.com
https://twitter.com/audiovisualmac
https://www.youtube.com/channel/UCiFVzSz8AKhdMK0lKux1l_w
https://www.linkedin.com/in/audiovisualmac/
https://ca-es.facebook.com/audiovisualMAC/
https://www.instagram.com/macgranollers/


QUÈ ÉS FIRA MAC?

És l’àmbit de fira empresarial del Mercat Audiovisual de Catalunya, amb una ocupació de 800m2. 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.

A QUI S’ADREÇA?

- Directors, caps de continguts i tècnics de televisió, ràdio i productores.

- 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.

ORGANITZA

AMB EL SUPORT DE

www.audiovisualmac.cat
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