PRESENTACIÓ

Expoelectric, el punt de trobada del vehicle
elèctric, és una iniciativa impulsada per la
Generalitat de Catalunya (a través de l'Institut
Català d'Energia), l'Ajuntament de Barcelona, la
Diputació de Barcelona, ENGINYERS BCN i
l’AMB, amb la voluntat d'apropar el vehicle
elèctric a la ciutadania a través d'un conjunt
d'activitats lúdiques i divulgatives.
Com a novetat, la vuitena edició d’Expoelectric
serà una fira autosuficient alimentada amb
energia
elèctrica
d'origen
renovable
mitjançant plaques fotovoltaiques, bateries
d'emmagatzematge i aportacions energètiques
procedents de vehicles connectats a la xarxa
com a suport -vehicle to grid o V2G-, a excepció
del Test & Drive que seguirà proveint-se de la
xarxa elèctrica.

OBJETIVOS

OBJECTIUS
➢ Contrastar els beneficis de la mobilitat sostenible, a través d'un conjunt
d'activitats al voltant del vehicle elèctric com a alternativa real al vehicle convencional.
➢ Promoure l'estalvi i l'eficiència energètica en un entorn lúdic i participatiu,
divulgant les fórmules de mobilitat urbana i interurbana que anul·len o redueixen al
mínim les emissions contaminants i augmentant la confiança en el funcionament de
tota la cadena de valor que les envolten i garanteixen el seu ús.
➢ Impulsar la generació d'energia elèctrica procedent de fonts renovables, la seva
autogestió i les opcions de consum combinat entre la mobilitat i la llar.

OBJETIVOS

EXPOELECTRIC EN IMATGES

EXPOELECTRIC EN XIFRES
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

25.000 ciutadans visiten el cap de setmana EXPOTEST
Més de 400 professionals, assisteixen a les E-Jornades
Més de 50 marques expositores
Més de 150 models de vehicles exposats
Més de 700 proves de cotxes (Test & Drive exterior)
Més de 350 proves de motos i bicicletes (Test & Drive interior)
Més de 200 assistents als e-Col·loquis

PARTICIPANTS ACTIUS ’17

MITJANS COL·LABORADORS ‘17

GESTOR DE CÀRREGA ‘17
PARTICIPANTS BÀSICS ’17

COL·LABORADORS ‘17

A MÉS DE 30 EXPOSITORS A i B…

EXPOELECTRIC EN ACTIVITATS

EXPOSICIÓ: Punt de trobada on el visitant conviurà amb tota l'oferta actual
de fabricants, transformadors, distribuïdors i comercialitzadors de
productes, serveis o complements de l'àmbit de la mobilitat elèctrica.
Agenda: 06/10 10:00h - 20:00h i 07/10 de 10:00h - 19:00h
TEST & DRIVE: La ciutadania podrà comprovar les prestacions del parc
mòbil elèctric actual, conduint els vehicles en les tres zones destinades a
cotxes, motos i bicicletes.
Agenda: 06/10 i 07/10 de 10:30h - 19:30h
E-COL·LOQUIS: Dins d'un espai de gran capacitat, es desenvolupa un
programa de debats participatius (lliure accés) en què s'exposaran els
beneficis i resoldran els principals dubtes sobre l'ús del VE.
Agenda: 06/10 de 12:30h a 19:00h i 07/10 de 12:15h a 14:00h
E-JORNADES: Workshops i debats participatius, per als/les professionals
i tècnics del sector de la mobilitat elèctrica amb l'objectiu de compartir el
seu coneixement i actualitzar-se amb els últims avenços, futurs projectes,
reptes i oportunitats.
04/10 de 12:30h a 19:00h a DIPUTACIÓ DE BARCELONA
05/10 de 12:15h a 14:00h a ENGINYERS BCN

EXPOELECTRIC EN ACTIVITATS
E-MEETING: Concentració de vehicles elèctrics procedents de tot
Catalunya amb l'objectiu de retre homenatge als seus usuaris i compartir
amb la ciutadania i els mitjans de comunicació les seves experiències, tot
demostrant i avalant els beneficis del seu ús.
Agenda: 07/10 de 09: 30h a 11h

E-CONCERT: Únic concert musical en directe del món, que se celebra al
mateix temps que circulen vehicles entre escenari i auditori. Una
demostració innovadora i única perquè el públic assistent visqui en primera
persona l'agradable sensació d'una ciutat sense sorolls ni fums.
Agenda: 07/10 a les 11h
E-CASA: Activitat pionera a nivell europeu que recrea un habitatge
autosuficient energèticament que utilitza el vehicle elèctric com a font
d'energia i que pretén posar de manifest els beneficis que podria aportar
una llar d'aquest tipus a nivell d'estalvi energètic i econòmic, així com de
reducció d'emissions.
Agenda: 06/10 i 07/10 de 10: 30h - 19: 30h
ZONA LÚDICA: Els més petits i el públic familiar aprenen de forma lúdica
els avantatges d'una societat on el vehicle elèctric pren protagonisme.
Horari: dies 06/10 i 07/10 de 11: 00h

EXPOELECTRIC EN COMUNICACIÓ

➢ Compta amb una potent campanya de comunicació per aconseguir la
màxima convocatòria dels ciutadans i repercussió mediàtica:
En 2017 la campanya de comunicació va aconseguir arribar a una audiència de
prop de 49 milions de persones a través dels 118 impactes generats en mitjans
de comunicació un ROI * total de 1.230.408 €

* La valoració ROI (Return of Investment) és un criteri d'anàlisi ratificat per l'Associació d'Empreses de Relacions Públiques (ADECEC) per valorar
l'impacte de la inversió de notícies en els mitjans

EXPOELECTRIC EN COMUNICACIÓ
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Enviament de notes de premsa, gestió d'entrevistes i dossier de premsa.
Circuit de 400 banderoles als carrers de Barcelona.
Materials audiovisuals i gràfics: vídeos, programa de mà, posterior, roll-ups, etc.
Campanya orgànica i de pagament en xarxes socials (Twitter i Facebook).
Expoelectric News: trameses de newsletter propi.
Campanya d'ambaixadors Amics de l’Expoelectric amb personalitats com Francesc
Mauri, l'home del temps de TV3.
➢ Mitjans oficials 2017: FuturEnergy, Híbridos y Eléctricos, Energética XXI i
Ecomotion.
➢ Comunicació directa amb 40.000 persones a través de la difusió per part de les
entitats organitzadores.

EXPOELECTRIC EN DISTRIBUCIÓ

MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: EXPOSITOR

Expositor A: 3 metres de façana.
Estand cobert de 3m x 3m retolat amb la seva marca. Lliure accés a la zona de
Test & Drive per a motos i bicicletes. Inclou els serveis bàsics comuns com ara
comunicació, accés a magatzem de seguretat nocturna, senyalitzacions, servei
de neteja, WC, activitats...
Preu: 95 € + IVA / dia (190 € + IVA)
Expositor B: 6 metres de façana.
Estand cobert de 3m x 3m amb punt de llum, retolat amb la seva marca i pati
descobert annex de 3m x 3m (total 6 de façana). Lliure accés a la zona de Test &
Drive per a motos i bicicletes. Inclou els serveis bàsics comuns com ara
comunicació, accés a magatzem de seguretat nocturna, senyalitzacions, servei
neteja, WC, activitats...
Preu 155 € + IVA /día (310 € + IVA)

Els expositors poden participar gratuïtament en l'e-Concert.
Disposen d'accés a l'espai d'emmagatzematge comú tancat i amb vigilància, per guardar motos, bicicletes o patins durant
la nit de divendres o/i dissabte (de 20:00h a 9:00h)
Encara que es pot accedir amb vehicle a la zona expositiva durant l'horari de muntatge, s'habilita una zona exterior de
pàrquing per a càrrega i descàrrega (no estacionament) sempre que el vehicle estigui degudament identificat per
l'organització.
Material opcional: Per moqueta, tarima, o altres serveis, sol·licitar pressupost a fires@mide.cat

MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: PARTICIPANT BÀSIC

Participant: 27m2 - 9 metres de façana
➢ Carpa coberta de 6m x 3m amb punt de llum i 400 W disponibles, retolada amb la seva
marca més pati annex de 3m x 3m. Si ho preferiu, i dins dels límits de 9m x 3m podrà
instal·lar el seu propi estand de disseny (prèvia aprovació de l'Organització).
➢ Zona Test & Drive: Per a 1 vehicle de 4 rodes o per a 2 de dues rodes, amb assignació
plaça de pàrquing i accés a punt de càrrega (inclou procés tiquet i control de test).
➢ Opció a realitzar activitats pròpies per als assistents, incloses en la difusió del programa
oficial (requereix aprovació prèvia del comitè organitzador).
➢ Possibilitat de distribuir per l'esdeveniment el seu propi material promocional o
marxandatge, prèviament aprovat pel comitè organitzador.
➢ Reconeixement amb logotip a la web oficial de l’Expoelectric.
➢ Reconeixement amb logotip en panell d'entrada, fullet de mà, senyalitzacions informatives i
pantalla de fons per a acte inaugural, entrevistes, fotos i col·loquis.
➢ Consideració en imatges i enregistraments de l'agència de comunicació (enviament a
mitjans, notes de premsa, etc.).
➢ Menció en convocatòria a mitjans.
➢ Estand inclòs a la zona de vigilància nocturna.

Preu: 1.500 € + IVA

MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: PARTICIPANT ACTIU

Participant Actiu: 75m2 - 15 metres de façana
➢ Carpa coberta de 5m x 5m amb punt de llum i 1000 W disponibles, retolada amb la seva marca
i pati expositiu annex de 10m x 5 m. Si es vol, i dins dels límits de 15m x 5m podrà instal·lar el
seu propi estand de disseny (prèvia aprovació de l'Organització).
➢ Zona Test & Drive: Assignació de 4 places mínim de pàrquing (més segons disponibilitat d'espai
al tancament) per ús exclusiu amb accés a 2 punts de càrrega associats.
➢ Procés de registre, autorització i lliurament de polsera per a accés al test, a càrrec de
l'organització.
➢ Presentació als màxims responsables del Comitè Organitzador en la seva visita a l'estand
després de l’acte inaugural.
➢ Atenció de l'agència de Comunicació Oficial (Arenalia) en totes les accions de comunicació i
difusió prèvia i posterior. Menció en notes de premsa, reportatges periodístics i altres
documents que es generaran des de l'organització.
➢ Logotip en el cartell oficial de convocatòria (banderoles i opis exposades pels principals carrers
de la ciutat) i fullet informatiu de mà als assistents.
➢ Visualització de la seva marca en web, salvapantalles, fons per l’acte inaugural, entrevistes i
fotografies, anuncis, etc.
➢ Publicació de notícia de la seva marca en un dels newsletters Expoelectric News.
➢ Cessió d'ús del logotip de l’Expoelectric per a la seva pròpia auto difusió.
➢ Estand inclòs a la zona de vigilància.

Preu: 6.000€ + IVA

