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PRESENTACIÓ 

L’ Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, mitjançant la regidoria 
de Promoció Econòmica, que en el seu dia va apostar per 
l’organització d’aquesta fira, es planteja enguany l’organització 
de la sisena edició d’EXPOHABITAT. 

 

Una fira que s´ha convertit en un referent en la comarca dins del 
sector de l´habitatge i que d'acord amb el plantejament inicial, 
oferirà la possibilitat de participar a totes les empreses i entitats 
amb una activitat econòmica relacionada amb l'habitatge,  
donant com a prioritat les empreses del municipi i del seu entorn 
més immediat. 

 

A EXPOHABITAT 2019, volem continuar centrant-nos en els aspectes 
relacionats amb la sostenibilitat, les noves propostes energètiques, 
els aspectes mediambientals i les noves tecnologies que 
actualment estan definint les pautes d’un nou estadi de 
desenvolupament en aquest  àmbit. 

 

També hi trobarem noves possibilitats de negoci i les noves 
professions que en aquest nou escenari esdevenen com a 
garanties de futur, així com les més destacades novetats del sector 
de la construcció, la rehabilitació i una gran oferta immobiliària. 

 

I no podem oblidar que els visitants també podran visitar empreses 
de serveis com son la jardineria, la decoració, la piscina i d’altres 
qüestions com plagues, mascostes, etc. 

 

Informar també que un any més, l’Ajuntament de Calonge i 
Sant Antoni  ha  confiat  en  l’empresa  EVENTS  GARBÍ  per  
gestionar l’atenció i contractació d’espais per la fira EXPOHABITAT 
2019. 
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LLOC DE CELEBRACIÓ 

• Recinte firal de CALONGE i SANT ANTONI 
• Comarca del Baix Empordà, província de Girona 
• 17.000 habitatges censats 
• 33 urbanitzacions 

 
El municipi de Calonge i Sant Antoni, situat al centre de la costa 
Brava, el converteix en un lloc privilegiat pel seu paisatge, al 
qual s’han integrat al llarg dels anys les edificacions que 
conformen l’actual municipi. 

 

Al voltant d'aquest important parc immobiliari han anat sorgint un 
considerable nombre d’empreses relacionades amb la compra 
venda i gestió d'immobles i construcció, manteniment i dotació de 
complements de la llar, que configuren un teixit comercial i 
empresarial molt important dins del conjunt econòmic del 
municipi. 
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RECINTE FIRAL 
 

Gairebé 2.000 metres quadrats d'exposició en una sola nau 
completament diàfana. Disposa també d’una sala equipada  
amb la darrera tecnologia, la Sala TIC. Aquest equipament es 
troba al carrer de la Sardana, al costat de la Sala Polivalent de 
Sant Antoni de Calonge. 

 

 
 

EXTERIOR INTERIOR 
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PÚBLIC I SECTORS A QUI VA DIRIGIDA LA FIRA 
 

 

 

 

Professionals i Clients 
 

 
 

 
 

SECTORS 

• Empreses mediambientals 
• Empreses de construcció 
• Empreses sobre sostenibilitat 
• Empreses d’arquitectura bioclimàtica 
• Empreses d’energia renovable 
• Immobiliàries 
• Sector assegurances 
• Empreses de rehabilitació 
• Empreses amb nous materials de construcció 
• Empreses de jardineria 
• Empreses de decoració 
• Empreses dedicades a exterior: piscina 
• Empreses sanitàries (plagues, mascotes, accidents domèstics...) 
• Empreses legals i/o financeres 

• Zona especial: Petits autònoms: arquitectes, fusters, electricistes, 
artistes, lampistes,... 

Reunir en un mateix 
espai totes aquelles 
empreses del sector que 
vulguin donar a conèixer 
les seves activitats i/o 
serveis a altres empreses 
o al públic en general. 
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PREUS ESTANDS 
 

STAND INTERIOR 5x3 mts: 533,00 € més IVA 
STAND INTERIOR 4x3 mts: 426,45 € més IVA  
STAND INTERIOR 3x3 mts: 320,00 € més IVA 
STANDS PYMES: 213,00 € més IVA 
ESPAI EXTERIOR: 17,36 €/m2 més IVA 

 

Inclou 
· Estand modular segons les mides contractades 
· Servei de megafonia 
· Acreditacions pels expositors 
· Entrades gratuïtes pels expositors 
· Sala per conferencies o presentacions de productes 

 
No inclou 

· Neteja interior de cada estand 
· Consum elèctric superior al bàsic inclòs 
· Connexió i subministrament d´aigua 
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DETALLS FIRA 
 

 

         1.500 m2+       De 10 a 20h 

45 expositors aprox.       Sala de conferències  

 

         Parquing gratuït Wifi 

Servei bar 

 

 
 

 

OBJECTIUS 
 

Reunir en un mateix espai totes aquelles empreses del sector que 
vulguin donar a conèixer les seves activitats i/o serveis a altres 
empreses o al públic en general. 
Promocionar de manera atractiva els expositors al seu públic 
potencial mitjançant publicitat, que garanteixi una assistència 
massiva de públic interessat a la Fira i als actes complementaris 
que es puguin organitzar. 
Sensibilitzar el públic assistent dels avantatges de comptar amb 
els productes i/o serveis que es presentessin a la Fira, i en especial 
tots aquells aspectes relacionats amb la sostenibilitat, les energies 
renovables i en definitiva la conscienciació de la necessitat d’una 
actitud seria i responsable vers el medi ambient. 
Afavorir un espai de comerç entre els mateixos expositors i els 
visitants. 
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SALA DE CONFERÈNCIES 
 

El Recinte firal disposa de la Sala TIC. Una sala equipada amb la 
darrera tecnologia en matèria tecnològica on es podran 
presentar xerrades, sessions documentals, projeccions, 
exposicions, entre d´altres, de caire informatiu i/o proporcional o 
lúdic, ja provinguin d'iniciatives institucionals o privades 

 

 

 
FOTOS SALA DE CONFERÈNCIES 

 

 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

PROMOCIÓ 
 
 

       Publicitat directa (cartells, banderoles, fulletons) 

        Internet: Web de l’ajuntament 

    Premsa y revistes especialitzades 

      Ràdio i TV 

        Invitacions 

Xarxes Socials 

 

Com promocionarem la 

fira? 
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FOTOS EXPOHABITAT 2017 
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FOTOS EXPOHABITAT 2018 
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ORGANITZA: 
 

 
 

 
 

EMPRESA COL-LABORADORA: 
 

 

 

 

 
 
 

CONTACTE 
 

fira.expohabitat@eventsgarbi.cat 

mailto:fira.expohabitat@eventsgarbi.cat

