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22 ACTIVITATS
Tipologia
Firals
Firals

=

FIRES 2016
Es mantenen

Baixa

Alta

FiraRebaixa

Fòrum Gastronòmic*

Girocòmic

Girocàmping

Ecosí

Culturals

Expocanina

Girona Bike World

Corporatives

ExpoJove
Firatast

Jo de gran vull ser

Esportives

* el Fòrum és bianual

Interquilt

Polítiques

Playmobil

Fira de Mostres

11

Tot Nuvis

22

10

activitats

Fires

22
activitats
12

Altres esdeveniments

11

Promogudes
per tercers

Promogudes per
Fira de Girona

193.130 VISITANTS
168.232 (87%)
Fires

193.130
visitants

24.898 (13%)

Altres esdeveniments

136.055 (70%)

Promogudes per
Fira de Girona

193.130
visitants

57.075 (30%)

Promogudes per
tercers

1.043.583’61€ FACTURACIÓ
984.339’87 € (94%)
Promogudes per
Fira de Girona

1.043.583’61
€

59.243’74 € (06%)

Promogudes per tercers

COMUNICACIÓ DIGITAL

2015: 1.233 seguidors
2016: 2.012 seguidors

2015: 2.985 seguidors
2016: 3.976 seguidors

2015: 5.101 seguidors
2016: 5.449 seguidors

3.128 descàrregues App

2015:

2016:

- Facebook
- Twitter
- Instagram

- Youtube
- Google Plus
- Linkedin
- Flickr
- Issuu
- Mailchimp

LES ACTIVITATS

CALENDARI 2016
MES

DIES

ACTIVITAT

ORGANITZA

Gener

1 - 10

Pista de Gel

Fira de Girona

28 - 31

FiraRebaixa

Fira de Girona

3-6

Girocàmping

Associació Càmpings Girona

19 - 20

Expocanina

Unió Cinòfila de Catalunya

13 - 16

ExpoJove

Fira de Girona

16 - 17

Trailwalker

Fundació Oxfam Intermón

26 - 29

Parc Mòbil de bicicletes

Ajuntament de Girona

30 - 1

Pirinexus

Cross Outdors, S.L

2-4

Parc Mòbil de Bicicletes

Ajuntament de Girona

24

Pla de la Devesa

Ajuntament de Girona

24

Pla Local Infància i Adolescència

Ajuntament de Girona

27

15è Sopar Benèfic Oncolliga

Fundació Oncolliga Girona

31

Associació Músics

Músics de Catalunya

Juny

19

Cursa RAC1

RAC1

Juliol

1-2

Dinar Premis FPdGi

Fundació Princesa de Girona

Octubre

6-9

Firatast

Incatis

7-9

Interquilt

Incatis

7-9

Girocòmic

Incatis

28 - 1

Fira de Mostres

12 - 13

Fira de Playmobil

Esplay

25 - 27

Tot Nuvis

Fira de Girona

26 - 31

Pista de Gel

Fira de Girona

Març

Abril

Maig

Novembre

Desembre

Fira de Girona

FIRAREBAIXA

Moda, llar, sabateria i complements
Del 28 al 31 de gener
24ª edició
Un marc ideal perquè totes les empreses del sector comercial
gironí puguin oferir els seus productes a un gran nombre de clients
potencials durant 4 dies de compres.
És l’outlet del teixit comercial gironí. Es tracta d’un únic espai en el
que els compradors hi trobaran les millors ofertes de Girona.
FiraRebaixa té una extraordinària resposta i, edició rere edició,
aplega milers de persones.
Concebuda per a la integració de botiguers i comerciants amb un
establiment fixe de venda a la ciutat de Girona i poblacions limítrofes, té com a principal objectiu convertir-se en la fira de referència
del comerç gironí i així poder actuar com a plataforma dinamitzadora d’aquest sector tan important.

Superfície:
12.500 m2
Expositors:
79
Caràcter:
Públic
Organitza:
Fira de Girona
Visitants:
16.000

GIROCAMPING
Fira dels càmpings i parcs de vacances
Del 3 al 6 de març
4ª edició
cances de Girona que ja ha celebrat 4 edicions consecutives.

-

jectiu principal és donar a conèixer el món del càmping i mostrar
que és una destinació ideal per a les vacances.
L’Associació de Càmpings de Girona és l’organitzadora del cer
tamen, que va arribar al màxim de superfície ocupada en la seva
darrera edició amb un total de 139 expositors. Tots ells van mostrar
vinculats al món del càmping: autocaravanes, bungalous, paquets
d’higiene, empreses d’animació, material d’acampada o vehicles
elèctrics, entre d’altres exemples.

Superfície:
7.800 m2
-

Expositors:
139
Caràcter:
Públic i professional
Activitats:
Workshops
Presentacions
Organitza:
Associació de Càm pings de Girona
Visitants:
20.000

EXPOCANINA
Exposició Internacional Canina
19 i 20 de març
20ª edició
Es tracta d’una exposició internacional canina de gran nivell i quali
tat que any rere any es consolida en el calendari nacional d’aquest
tipus de certàmens.
Els dos dies que dura l’exposició competeixen més de 1500 gos
sos i s’atorguen punts per participar en el Campionat de Bellesa
d’Espanya i en el Campionat Internacional.

-

-

Concursants:
1.200
Caràcter:
Públic i professional
Activitats:
Concursos i mostres
Organitza:
Associació Canina
talunya
Visitants:
4.800

-

“ El millor

de l’ExpoJove són
els seus professionals
i experts “
dissenya el teu futur!

PA L AU D E F I R E S / G I RO N A / 1 3 - 1 6 A B R I L
ORGA N I T ZA

C O O RDI NA

PAT R O C IN A

@FiradeGirona
#ExpoJove

EXPOJOVE

Dissenya el teu futur!
Del 13 al 16 d’abril
11ª edició
El Palau de Fires de Girona es converteix en l’aparador que recull
les múltiples opcions existents de cara a la formació i ocupació
posterior a l’etapa d’ensenyament obligatori.
L’objectiu principal del saló és donar suport als joves en la presa
de decisions del seu futur professional i laboral, així com també als
pares i mares, professorat, orientadors, treballadors, emprenedors
o persones en situació d’atur que vulguin ampliar o reprendre els
seus estudis.
La combinació d’exposició i activitats permeten que el visitant
d’ExpoJove obtingui una informació complerta i experiencial de
l’oferta formativa i ocupacional.

Superfície:
5.300 m2
Expositors:
73
Caràcter:
Públic
Activitats:
Xerrades
Presentacions
Organitza:
Fira de Girona
Visitants:
8.432

FIRATAST

Tastets per a degustar una gastronomia molt variada
Del 6 al 9 d’octubre
23ª edició
El funcionament de Firatast ofereix al visitant una ocasió única per
poder assaborir una àmplia varietat de productes d’alimentació de
primera categoria.
La mecànica és senzilla i ben atractiva: el visitant compra uns
tiquets tastets, que pot anar intercanviant als diferents estands per
degustacions d’entre una amplíssima varietat de productes.
Per poder degustar còmodament les múltiples propostes gastronòmiques, es disposa d’un ampli espai de taules i cadires dins el
recinte firal. Els visitants també disposen d’una safata on posar els
platets a mesura que els van escollint durant el seu recorregut per
la fira.

Expositors:
30
Caràcter:
Públic
Activitats:
Mostres i tastets
Organitza:
Incatis
Visitants:
17.000
(Entrada única per les 3 fires)

INTERQUILT
Saló de l’oci creatiu
Del 7 al 9 d’octubre
6ª edició
Interquilt és un saló dedicat a totes les disciplines vinculades amb
el món de les labors i les manualitats.
El saló va néixer l’any 2012 centrant-se específicament en l’àmbit
del patchwork i l’art tèxtil, però durant la seva trajectòria, s’ha anat
diversificant fins a acollir diverses activitats relacionades amb les
creacions manuals.
El principal objectiu del saló és convertir-se en un punt de trobada per a totes aquelles persones interessades en les labors i les
manualitats i donar resposta a l’interest manifest i creixent d’aquesta tendència. El certament ofereix la possibilitat de tenir a l’abast
materials, teixits i novetats de tot Europa prop de casa.

Expositors:
30
Superfície:
1.000 m2
Caràcter:
Públic i professional
Activitats:
Exposicions
Tallers
Concursos
Organitza:
Incatis
Visitants:
17.000
(Entrada única per les 3 fires)

Organitza:

Col. laboren:

Divendres i dissabte,
de 10 a 20 h
Diumenge, de 10 a 15 h

A la Carpa
del Palau
de fires

DISSENY@PEPEFAR.COM

7- 8 - 9
d octubre

GIROCÒMIC

La fira pels amants de les vinyetes
Del 7 al 9 d’octubre
1ª edició
Girocòmic és la primera fira gironina dedicada exclusivament al
còmic. Centra la seva activitat en tres grans vessants: expositors
de venda de productes, història del còmic i activitats relacionades
amb el sector, com projeccions, presentacions de llibres i firmes
de dibuixants de vinyetes il·lustrades.
Exposicions, pel·lícules, signatura d’autors de renom, llibreries
especialitzades o escenificació de personatges completen una
fira organitzada per Incatis. En el seu primer any de vida, aquesta
mostra ha rebut una gran quantitat de noves propostes per a l’any
que ve, tant per part d’aportacions de nous materials com d’estands.

Superfície:
1.200 m2
Caràcter:
Públic
Activitats:
Exposicions
Tallers
Xerrades
Organitza:
Incatis
Visitants:
17.000
(Entrada única per les 3 fires)

FIRA DE MOSTRES

Fira industrial, agrícola i comercial
Del 28 d’octubre a l’1 de novembre
55ª edició
La Fira de Mostres ens situa davant del màxim exponent de l’activitat econòmica en una exhibició multidisciplinària que comprèn tot
el ventall alimentari, industrial, tecnològic, de decoració, construcció, oci i turisme de les comarques gironines i catalanes.
La Fira de Mostres representa un espai de promoció del comerç,
un desplegament de noves tecnologies i una aportació de recursos a la modernització dels diferents sectors econòmics. En definitiva, una oportunitat d’or per trobar, créixer, conèixer i connectar.
Ara més que mai, el saló s’erigeix com una prestigiosa plataforma de negoci on, tan marques com compradors i visitants, exprimeixen les darreres novetats del cor empresarial de la nostra terra.

Superfície:
45.000 m2
Expositors:
385
Caràcter:
Públic
Activitats:
Jornades
Exhibicions
Concursos
Organitza:
Fira de Girona
Visitants:
93.998

FIRA INTERNACIONAL DE
COL·LECCIONISME DE PLAYMOBIL
Un nou model de lleure educatiu en família
12 i 13 de novembre
1ª edició
El Palau de Fires de Girona es converteix en el punt de trobada
dels col·leccionistes, expositors i fans de la marca Playmòbil, que
donen color a un esdeveniment amb un format similar a un parc
temàtic, farcit d’activitats adreçades al públic infantil i familiar, tot
plegat per estimular la creativitat i la cultura Playmòbil.
Esplay Girona és l’entitat organitzadora de la fira i proposa un nou
model de lleure educatiu en família, amb activitats, tallers i jocs de
grans dimensions, per estimular la creativitat de petits i grans.
Algunes de les activitats més destacades de la fira són el Concurs
Internacional de Diorames, el concurs de fotografia ClickGirona,
la Galeria de Figures Gegants de Playmobil o els expositors que
ofereixen peces de col·leccionista.

Caràcter:
Públic
Activitats:
Exposicions
Tallers
Concursos
Organitza:
Esplay, lleure educatiu en família
Visitants:
8.000

25-27 Novembre

PALAU DE FIRES DE GIRONA

25 NOV. de 16 a 20.30h | 26 i 27 NOV. d’11 a 20.30h

#TotNuvis

TOT

CELEBRACIONS
Bateigs | Aniversaris | Sopars d’empresa | Comunions
Organitza

Patrocinen

· 0616

TOT NUVIS ‘16

TOT NUVIS

Casaments i celebracions
Del 25 al 27 de novembre
24ª edició
Si ets capaç d’imaginar la celebració dels teus somnis, nosaltres
som capaços d’ensenyar-te com fer-la realitat. Tot Nuvis és la fira
que et permet identificar, triar i planificar tots i cadascun dels detalls del teu casament, comiat, bateig, aniversari, comunió i qualsevol tipus de festa que tinguis en ment.
El saló arriba a la seva 24a edició consolidant les seves dues
vessants com a bastió de festes a les comarques gironines: Tot
Nuvis per a les parelles que es volen casar i Tot Celebracions per
a les persones que han de preparar una celebració de qualsevol
classe.

Superfície:
5.300 m2
Expositors:
122
Caràcter:
Públic
Activitats:
Tallers
Desfilades moda
Complements
Organitza:
Fira de Girona
Visitants:
4.000

PISTA DE GEL

L’activitat de gel de les festes de Nadal
Del 26 de desembre al 8 de gener de 2017
11ª edició
El Palau de Fires rep les diades d’esbarjo nadalenc dels infants
amb una oferta diferent que omple el temps lliure d’aquesta època
de l’any tan especial.
La Pista de Gel fa 800 m2 i està situada a la nau central juntament
amb el Tobogan de Gel de 27m.
Una activitat lúdica per fer més màgic el Nadal de petits i grans.

Superfície:
800 m2 Pista de gel
Caràcter:
Públic
Activitats:
Tobogan per baixar
en trineu
Organitza:
Fira de Girona
Visitants:
17.623

ALTRES ACTIVITATS 2016
TRAILWALKER
16 i 17 d’abril
Prova esportiva organitzada per
Intermón Oxfam amb l’objectiu de
lluitar contra la pobresa i la gana.
Els equips es comprometen a aconseguir donatius, que Oxfam Intermón
destina a més de 400 projectes de
cooperació, acció humanitària, comerç just i sensibilització.
La Fira de Girona és un dels punts de
control, logística, relaxació i avituallament de la cursa a la ciutat.

PIRINEXUS
30 d’abril i 1 de maig
La Pirinexus 360 Challenge és una
prova ciclista de 350 km a realitzar
en menys de 20 hores que recorre
les comarques gironines en un sol
dia amb sortida i arribada a la Fira de
Girona.

ALTRES ACTIVITATS 2016
SOPAR ONCOLLIGA
27 de maig
La Fundació Oncolliga Girona celebra el seu Sopar Benèfic Anual al Palau de Fires de Girona per contribuir
a la recaptació de fons de l’entitat i
com a punt de trobada de totes les
persones que ajuden a la fundació.

ASSOCIACIÓ MÚSICS
31 de maig
L’Associació de Músics de Girona
utilitzen la Sala de Juntes del recinte
firal per a la celebració d’assamblees 1 o 2 cops l‘any.

ALTRES ACTIVITATS 2016
CURSA RAC1
19 de juny

 2a edició de la Cursa de Rac1 va
La
tenir lloc a Girona amb la
 paticipació
de 4.054 corredorsen un circuit per
la Devesa i els principals carrers del
Barri Vell dela ciutat.
La Fira de Girona va ser el punt de
sortida i arribada d’aquesta cursa popular de 5 quilòmetres de caire festiu
i familiar.

DINAR PREMIS FPdGi
1 i 2 de juliol
La FPdGi convoca anualment els
Premis Fundació Princesa de Girona
amb la voluntat de promoure i fomentar la iniciativa i l’esforç, la recerca
científica i la creativitat artística, la
solidaritat i el desenvolupament del
talent de joves emprenedors que
demostren inquietud per construir un
món més just.
L’entrega d’aquests guardons es duu
a terme a la Fira de Girona.
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Pg. de la Devesa, 34-36
E-17001 GIRONA
Tel +34 972 419 100
Fax +34 972 208 974
info@firagirona.com

