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Tots els preus són sense IVA 

L’ ESPAI COMERCIAL DE LES JORNADES 
 
Visibilitat empresarial 
 
L’Espai Comercial de les Jornades és l’oportunitat de fer visible la vostra empresa o 
institució dins de les 12es Jornades Catalanes d’Informació i Documentació els dies 19 i 
20 de maig de 2010. 
 
Les Jornades Catalanes, organitzades pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya, són la trobada biennal de referència dels professionals 
que treballen a biblioteques, centres de documentació, serveis d'informació de l'empresa i 
l'administració. 
 
L’espai comercial pretén oferir els últims avenços i novetats relacionats amb el sector de 
la informació i la documentació, i per això ha comptat tradicionalment amb la participació 
de les empreses més rellevants del sector a escala nacional i internacional.  
 
S’espera una participació en les Jornades de més de 700 professionals representatius del 
sector. Tots hi seran presents: empreses, biblioteques públiques, biblioteques 
universitàries, centres d’informació, etc. A les 11es Jornades Catalanes hi participaren 
més de 600 professionals. 
 
Aquesta edició tracta els següents eixos temàtics: 
 

1. Emprenedoria i empresa 
- Creació de noves empreses i equips emprenedors 
- Instruments financers i gestió del pressupost 
- Innovació i desenvolupament local 
- Consultoria i assessorament 
- Vigilància tecnològica i intel·ligència competitiva 
- Mercat laboral i perfils professionals 

2. Continguts i sistemes 
- Sistemes d’organització i recuperació de la informació 
- Metadades i descripció. Requisits funcionals dels registres bibliogràfics 
(FRBR) 
- Gestió i desenvolupament de la col·lecció 
- Digitalització i preservació digital 
- Web social i serveis 2.0 
- Drets d’accés a la informació. Legislació i propietat intel·lectual 

 3. Espais i usos 
  - Arquitectura i unitats d’informació 
  - Interacció i cooperació amb agents socials 
  - Cohesió social 
  - Màrqueting intern 
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PROPOSTES COMERCIALS 
  
 
1. Patrocinador de sales 
 
Contraprestacions: 
 Retolació específica a una sala. 
 Inclusió d’un element promocional a la bossa de les Jornades. 
 Visibilitat al web de les Jornades (inclusió del logotip i enllaç al web de 

l’empresa). 
 Difusió específica dins del programa de les Jornades. 
 2 inscripcions gratuïtes. 
 
Preu: 3.000 € 
 
 
2. Patrocinador de conferència inaugural 
 
Contraprestacions: 
 Menció de patrocinador al programa oficial i menció de la conferència 

inaugural. 
 Visibilitat al web de les Jornades (inclusió del logotip i enllaç al web de 

l’empresa). 
 Retolació específica a la sala de la conferència inaugural. 
 Inclusió d’un element promocional a la bossa de les Jornades. 
 
Preu: 1.750 € 
 
 
3. Patrocinador de conferència de clausura 
 
Contraprestacions: 
 Menció de patrocinador al programa oficial i menció de la conferència 

inaugural. 
 Visibilitat al web de les Jornades (inclusió del logotip i enllaç al web de 

l’empresa). 
 Retolació específica a la sala de la conferència de clausura. 
 Inclusió d’un element promocional a la bossa de les Jornades. 
 
Preu: 1.750 € 
 
 
4. Patrocinador de jornades paral·leles 
 
Jornades paral·leles: 
- Jornada de Documentació Audiovisual 
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- Jornada de Programari Lliure per Biblioteques 
- Jornada NPL 
- Jornada GICS 
 
Contraprestacions: 
 Menció de patrocinador al programa oficial i menció de la conferència 

inaugural. 
 Visibilitat al web de les Jornades (inclusió del logotip i enllaç al web de 

l’empresa). 
 Retolació específica a la sala de les jornades paral·leles. 
 Inclusió d’un element promocional a la bossa de les Jornades. 
 
Preu: 1.750 € 
 
 
5. Samarretes del personal d’atenció 
 
Contraprestacions: 
 Samarretes del  personal d’atenció amb el logotip del patrocinador.  
 Inclusió en els directoris d’expositors de la Jornada, tant al web com al 

programa de les Jornades.  
 2  inscripcions gratuïtes. 
 
Preu: 2.500 € 
 
6. Acreditacions (cordillet) amb el logotip del patrocinador 
 
Contraprestacions: 
 Logotip del patrocinador als cordills d’acreditació dels participants. 
 Inclusió en els directoris d’expositors de la jornada, tant al web com al 

programa de les Jornades.  
 2  inscripcions gratuïtes. 

 
Preu: 2.500 € 

 
7. Maletes dels participants/bolígrafs/llibretes 
 
Contraprestacions: 
 Visibilitat del logotip del patrocinador a l’exterior de les maletes dels 

participants. 
 Inclusió d’un element promocional a la bossa de les Jornades. 
 Inclusió en els directoris d’expositors de la Jornada, tant al web com al 

programa de les Jornades. 
 2  inscripcions gratuïtes. 
 
Preu: 2.500 € 
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8. Bolígrafs/llibretes per als participants 
 
Contraprestacions: 
 Inclusió d’un element promocional a la bossa de les Jornades. 
 Visibilitat del logotip del patrocinador a l’exterior de les maletes dels 

participants. 
 Inclusió en els directoris d’expositors de la Jornada, tant al web com al 

programa de les Jornades. 
 2  inscripcions gratuïtes. 
 
Preu: 1.500 € 
 
 
9. Visibilitat a la recepció de les Jornades 
 
Contraprestacions: 
 Senyalització específica a la recepció i als punts d’informació de les Jornades. 
 Inclusió d’un element promocional a la bossa de les Jornades. 
 Inclusió en els directoris d’expositors de la Jornada, tant al web com al 

programa de les Jornades.  
 2  inscripcions gratuïtes. 

 
Preu: 2.500 € 
 
 
10. Inserció d’anuncis al programa de mà 
 
Contraprestacions: 
 Interior contracoberta primera (abans de portada): 850 €.   
 Interior contracoberta segona (final): 850 €. 
 1 pàgina: 475 €. 
 
Preu: 2.175 € (tres anuncis) 

 
11. Inserció d’un element promocional a les bosses dels participants 
 
Contraprestacions: 
 Inserció d’un element promocional a les bosses de les Jornades. 
 Inclusió en els directoris d’expositors de la Jornada, tant al web com al 

programa de les Jornades.  
 2  inscripcions gratuïtes. 
 
Preu: 700 € 
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12. Patrocinador pausa-cafè 
 
Contraprestacions: 
 Retolació específica a l’espai de la pausa-cafè. 
 Menció de patrocinador al programa oficial i menció de la conferència 

inaugural. 
 Visibilitat al web de les Jornades (inclusió del logotip i enllaç al web de 

l’empresa). 
 Inclusió d’un element promocional a la bossa de les Jornades. 
 
Preu: 2.000 € (dos cafès) 
 
13. Patrocinador copa de cava de la clausura 
 
Contraprestacions: 
 Retolació específica a l’espai de la copa de cava. 
 Menció de patrocinador al programa oficial i menció de la conferència 

inaugural. 
 Visibilitat al web de les Jornades (inclusió del logotip i enllaç al web de 

l’empresa). 
 Inclusió d’un element promocional a la bossa de les Jornades. 
 
Preu: 2.000 € 
 
14. Patrocinador d’espais 2.0 
 
Contraprestacions: 
 Una entrada exclusiva al bloc i al Twitter de les Jornades (inclusió del logotip i 

enllaç al web de l’empresa). 
 Inclusió d’un element promocional a la bossa de les Jornades. 
 Inclusió en els directoris d’expositors de la Jornada, tant al web com al 

programa de les Jornades.  
 2  inscripcions gratuïtes 
 
Preu: 1.500 € 
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Proposta comercial Característiques Preu 

Patrocinador de salas 
Element a la bossa, visibilitat al web, difusió al programa, retolació a la sala, inscripcions 
gratuïtes. 3.000 € 

Patrocinador de conferència inaugural  
Menció al programa, visibilitat al web, retolació a la sala, element a la bossa. 

1.750 € 

Patrocinador de conferència de clausura  
Menció al programa, visibilitat al web, retolació a la sala, element a la bossa. 

1.750 € 

Patrocinador de jornades paral·leles 
Menció al programa, visibilitat al web, retolació a la sala, element a la bossa. 

1.750 € 

Samarretes del personal d’atenció Samarretes, inclusió al directori, inscripcions gratuïtes. 2.500 € 

Acreditacions (cordillet) amb el logotip del patrocinador 
Logotip al cordill, inclusió al directori, inscripcions gratuïtes. 

2.500 € 

Maletes dels participants 
Logotip a les maletes, element a la bossa, inclusió al directori, inscripcions gratuïtes. 

2.500 € 

Bolígrafs/llibretes per als participants 
Element a la bossa, logotip a les maletes, inclusió al directori, inscripcions gratuïtes. 

1.500 € 

Visibilitat a la recepció de les Jornades 
Senyalització, element a la bossa, inclusió al directori, inscripcions gratuïtes. 

2.500 € 

Inserció d’anuncis al programa de mà 

Interior contracoberta primera (abans de portada) 
850 € 

Interior contracoberta segona (final) 
850 € 

1 pàgina 
475 € 

Inserció d’un element promocional a les bosses dels 
participants 

Element a la bossa, inclusió al directori, inscripcions gratuïtes. 700 € 

Patrocinador pausa-cafè 
Retolació a l'espai, menció al programa, visibilitat al web, element a la bossa. 

1.000 € 

Patrocinador copa de cava de la clausura 
Retolació a l'espai, menció al programa, visibilitat al web, element a la bossa. 

2.000 € 

Patrocinador d’espais 2.0 
Entrada exclusiva, element a la bossa, inclusió al directori, inscripcions gratuïtes. 

1.500 € 
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Condicions generals 
 

 Preus 
Tots els preus són sense IVA.  

 Reserva i assignació d'espais i serveis 
La reserva i l’assignació dels espais i serveis descrits es farà per rigorós ordre 
d’inscripció i de pagament. Cal que ens feu arribar el document que trobareu a 
continuació al fax 933 197 874. 

 Condicions de pagament 
En tots els casos es facturarà i pagarà el 10 % en formalitzar la reserva. 
El 90 % restant es facturarà i pagarà abans del 24 de març de 2010. 

 Anul·lacions 
Qualsevol anul·lació per part dels expositors caldrà que es comuniqui per escrit a 
l'organització abans del 27 de gener de 2010 i donarà dret a la devolució del 40 % 
de l'import pagat.  
Després del 27 de gener de 2010 els expositors no tindran dret a devolució. 

 Modificacions 
L'organització, prèvia  comunicació a la firma expositora, es reserva el dret de fer 
qualsevol canvi en benefici de l'interès general o per causes de major força.  
 
 Data de confirmació 
La data límit de confirmació de participació comercial a les Jornades és el dia 19 
de febrer de 2010. 
 
 Contacte 
Secretaria Tècnica (Núria Castells) 
12es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació 
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya 
Tel.93 319 76 75 
jornades2010@cobdc.org 
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FORMULARI DE RESERVA D’ESPAI COMERCIAL 
 
Nom de l’empresa o institució:  
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Adreça:…………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
CIF: ……………………………………………………………………………………… 
 
Persona de contacte: …………………………..……………………………………... 
 
Correu electrònic: ....…………………………………………………………………... 
 
Telèfon: ..………………………………………………………………………………... 
 
Fax: ...……………………………………………………………………………………. 
 
Estem interessats en contractar (marqueu l’opció escollida): 

 
 Espai únic per empresa dins les Jornades 
 Patrocinador de conferència inaugural 
 Patrocinador de conferència de clausura 
 Patrocinador de Jornades de Documentació Audiovisual 
 Plena visibilitat a la recepció de les Jornades 
 Presència com a expositor compartida 
 Presència com a expositor amb exclusivitat 
 Visibilitat sense ser expositor 
 Inserció d’anuncis a les actes de les Jornades 
 Inserció d’anuncis al programa de mà 
 Inserció d’un element promocional a les bosses dels participants 

 
 
 
Us agrairem ens feu arribar la factura corresponent a l’adreça abans indicada. 
 
…………………………………., …………..de ……………… de ………………… 
Signat : 
 
 
(Nom i segell de l’empresa. Enviar per fax al 933 197 874) 


