
 

 
 

 

 STAND ETA OSAGARRIAK 
  54 m2. 
 Hauek hartzen ditu barne: 

o Espazioaren alokairua. 
o Salgaien asegurua. 
o Erantzukizun zibileko asegurua. 
o Diseinuko standaren alokairua. 
o Errotulazioa (logotipoa edo sozietatearen izena adierazten duten 3×1,83 m-ko 

inprimatutako foam unitate bat + 30×30 cm-ko inprimatutako foam unitate bat edo 
sozietatearen soziala kontrolatzea). 

o Moketa (kolore ezberdineko marrak). 
o Eguneroko garbiketa. 
o Industria-baimena. 
o Elektrizitate hargunea. 
o Kontsumo elektrikoa 
o Erakusmahai 1 (modularra, apal, ate eta sarrailarekin). 
o Entxufe 1. 
o Ilargi mahai 1. 
o 3 Danubio aulki. 
o Aparkaleku 1, muntatze, ospakizun eta desmuntatzerako. 

 PUBLIZITATEA 
 Logotipoa Kongresu Zentroaren sarbide-paretan proiektatua. 
 Dokumentazioa mahai osagarri batean arrantzako eta portuko sektoreen hitzaldien programan 

jasotako jardunaldietako batean. 
 Logotipoa hizlariei eta VIP gonbidatuei zuzendutako koktel pribatuen zonan . 
 Logotipoa WMWren web orrian dagokion atalean. 
 Logotipoa aurreikusitako zenbait azoka-euskarri batzuetan (dokumentazioa, kartelak, ...), dagokion 

atalean (zilarrezko babeslea). 
 Logotipoa sektoreko jakinarazpenetan, dagokion atalean. 
 Albiste bat gehitu WMW NEWS batean (10.000 nazio eta nazioarteko erregistroetan). 
 Sarbidea enpresen-direktoriora. 

 KONGRESUAK 
 “ALL INCLUDED” pase 3, WMWko jarduera guztietan sartzeko. 
 Hauxe hartzen du barne bakoitzak: 

o WMWren hitzaldi guztietara sarbidea (3 kongresu: Sinaval, Futureport eta Eurofishing, eta 2 

hitzaldi: Ocean Energy Conference eta Oil&Gas Conference). 

o Erakusketa-guneetara sarbidea. 

o Sor daitezkeen Workshop guztietara sarbidea. 

 NETWORKING 

 WMWeko hitzaldien hizlariekin eta VIP gonbidatu guztiekin koktel pribatuetara sarrera 3 

pertsonarentzat (Sinaval kongresuak 2 koktel egingo ditu; Futureport kongresuak 2 koktel, Eurofishing 

kongresuak 2 koktel, eta OEC eta O&GC hitzaldiek koktel 1). 

 3 pertsonentzako txartela Erakusketarien Gune Pribaturako (edariak + snack-ak). 

 B2B topaketetako Erosleen Delegazioarekin koktel pribatura sarrerak 2 pertsonarentzat. 

 B2B topaketetako Erosleen Delegazioarekin afari esklusibora sarrerak 2 pertsonarentzat.  

 Topaketa Erakunde Laguntzaileekin (ekitaldiaren zuzendaritzari eskatu). 

 Batzarkideen artean publizitatea egiteko aukera, bisita bat babeslearen instalazioetara. 

 15 lagunentzako Areto Pribatua 2 orduz bilerak edo aurkezpenak egiteko (eskatu ekitaldiaren 

zuzendaritzari; kanpo geratuko dira baliabide teknikoak). 

 Erakusketa-gunerako gonbidapenak (bisitarientzako sarbide mugatua). 

 

    
 
 



 

 
 

 


