2018
sa
i d ló d
i d el t e l
e m ur es
un ism por
ta e a t
ny c
a tiu

Lleida
17-18 març

www.stmlleida.com

Març 2018:
5è STM
Els professionals dedicats al turisme de natura,
activitats outdoor i esports de muntanya tenen una
cita ineludible amb el 5è STM  Saló de lEsport i
del Turisme Actiu i de Muntanya, la fira dedicada
a lesport i al turisme actiu i de muntanya. Com a
enllaç entre loferta i els usuaris, aquest saló dóna
resposta a les necessitats del sector i amb la ferma
intenció de fomentar i potenciar aquesta indústria.
El STM és un saló en consolidació amb un futur
pròxim a la internacionalització i amb un objectiu
clar: ser el saló de referència del sud dEuropa.
El saló se celebrarà al recinte firal de Fira de Lleida,
del 17 al 18 de març de 2018, i aglutinarà tots els
serveis i subministraments per als sectors de la
indústria turística i esportiva.

Fitxa tècnica
Lloc: Recinte firal de Lleida
Dates: 17 al 18 de març de 2018
Horari: de 10:00 a 14:00 h i de 16:00 a 20:00 h
Edició: 5a
Periodicitat: anual
Tipus de visitant: professional i visitant en general
Organitza: Fira de Lleida (Tel. 973 70 50 00)

Objectius
Interessant

Oportunitats

Negoci

No hi ha un altre saló especialitzat daquestes
característiques, ni a Espanya ni al sud de França.
És un saló pensat per als professionals, és aquí
on hi han els contactes i les possibilitats de negoci.
Amb una mínima inversió es té accés al públic
general, milers de potencials clients.
Sestà en contacte amb lactualitat del mercat.
Les sinergies entre expositors i visitants es
complementen a la perfecció.
Els expositors disposen dun espai perquè
presentin les novetats amb les que van al saló.
Al STM sestalvia temps i diners, és laparador
en el qual es concentra tota loferta sobre esports
i turisme de muntanya.
És un lloc per explorar i desenvolupar noves
oportunitats de negoci.

El 5è STM  Saló de lesport i del turisme actiu i de
muntanya té per objectiu que tant lexpositor com el
visitant professional trobin dins del marc del STM la
solució a les seves necessitats i que sigui laparador
daquest sector.
Apropar a lexpositor totes les accions promocionals.
Generar i implementar estratègies que propiciïn la
trobada professional entre expositors i visitants
professionals.
Assessorament en matèria de comunicació i
màrqueting.
Difusió de les notícies dactualitat sobre el certamen
i els seus expositors a través del servei de premsa
de Fira de Lleida i de la seva pàgina web.
Assessorament personalitzat per dissenyar lestand
en funció de les seves necessitats.
Al STM també se celebraran paral·lelament a la seva
àrea dexposició demostracions, jornades, fòrums de
debat, i moltes altres activitats lúdiques i familiars, així
com propostes per tractar temes dactualitat del sector.

Sectors
Estacions desquí
Parcs nacionals i naturals
Allotjaments turístics
Rutes verdes
Cicloturisme
Esports daventura
Gastronomia
Proveïdors de serveis turístics
Patrimoni cultural
Associacions i federacions
dexcursionistes, senderistes i esports a laire lliure
Material esportiu
Esports outdoor
en general
Destinacions turístiques de muntanya

Participació

Ràpid

Simple
La voluntat de la Fira de Lleida dadequar els seus
serveis a leconomia actual ens obliga a simplificar,
gestionar i procurar la rendibilitat dels seus expositors.
Ens adeqüem a les necessitats de les empreses amb
preus molt competitius assegurant així lamortització
i rendibilitat de lespai.
Triï el seu estand
Estand Modular 12 m2 amb serveis inclosos: 984 e
Estand Premium 12 m2 amb serveis inclosos: 1.134 e
Consulti totes les opcions i les imatges dels estands
a www.stmlleida.com.
IVA 10% no inclòs.
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Fira de Lleida
Tel. 973 70 50 00
www.firadelleida.com
info@firadelleida.com
Oficines
Av. Tortosa, 2 (Edifici Mercolleida)
25005 Lleida
Recinte firal
Camps Elisis, Palau de Vidre
Av. President Josep Tarradellas, s/n
25001 Lleida

Informat i reserva el teu espai!
stm@firadelleida.com

Departament comercial
José Miguel Zubieta Rodriguez  Tel. 648 728 301
Patricia Da Costa  Tel. 639 159 228
stm@firadelleida.com
Servei de premsa
Tel. 973 22 15 96
premsa@firadelleida.com

