
DOSSIER
COMERCIAL

de 2021

Vilanova i la Geltrú



PRESENCIAL

www.firadenovembre.cat

EXPOSITORS
185 expositors
75% te ganes de tornar
Puntuació mitjana: 7,5 

ASSISTENTS
100.000 assistents
77% de Vilanova i la Geltrú
Puntuació mitjana: 8

IMPACTE
ECONÒMIC
6M €

SUPERFÍCIE
DE LA FIRA
66.000m2

LA FIRA PRESENCIAL EN XIFRES (dades 2019)
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www.firadenovembre.cat

WEB DE LA FIRA

36.659
visites

ON LINE
www.firadenovembre.cat

LA FIRA ON LINE
EN XIFRES (dades 2020)

6.221
usuaris

91.600
interaccions   
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VNG
INNOVA

PRIMER SECTOR
CREATIVITAT I ARTESANIA

ESPAI FAMILIAR

VI
SI

T 
VI

LA
N

O
VA

SE
RV

EI
S

ESCENARI
PRINCIPAL

A
LI

M
EN

TA
CI

Ó

Plaça de les Neus

Plaça de la Vila

Plaça de Soler i Carbonell

Ra
m

b
la

 P
rin

ci
p

al
Ra

m
b

la
 P

rin
ci

p
al

Ra
m

b
la

 d
e

la
 P

au

Ferrocarril

Carretera

Ra
m

b
la

 d
e 

la
 P

au

C/ de Francesc Macià

PUNT
D’INFORMACIÓ

FOODTRUCKS
ESCENARI MAR

PUNT D’INFORMACIÓ
EXPOSITORS

Monument a Francesc Macià

AUTOMOCIÓ

Parc de Baix-a-mar
EXPOSITORS

www.firadenovembre.cat

Si
produeixes

i crees... 
participa

aquí!

Espai del
Clúster de 

Desenvolupament 
Econòmic de 
Vilanova i la 

Geltrú

Activitats de 
dinamització 

lúdic-comercial 

Si crees 
innovació, 

aquest és el 
teu espai!

Vine i mostra 
en aquest 

espai la teva 
oferta!

Si ofereixes 
productes 

alimentaris, 
aquest és el 

teu lloc !

Música i bon 
menjar, vora 

el mar.

Espai 
Motor

ESCENARI PRINCIPAL
Activitats de dinamització 
lúdico-comercial.

VISIT VILANOVA
Empreses representatives del sector 
comercial i turístic vinculades al 
Clúster de Desenvolupament 
Econòmic de Vilanova i la Geltrú.

VNG INNOVA
Empreses innovadores del territori, 
Federació Empresarial del Gran 
Penedès, Neàpolis, espai networking.

1R SECTOR CREATIVITAT I 
ARTESANIA, ESPAI FAMILIAR
Agents del 1r sector: Confraria de 
Pescadors, Celler de Viticultors, 
Mercats Municipals, Petits productors 
KM0 i petits artesans. 

SERVEIS
Equipament de la llar, serveis a les 
persones, mobiliari, climatització, 
jardineria, immobiliàries, fontaneria, 
tractaments, seguretat.

ALIMENTACIÓ
Productes d’alimentació artesanals 

AUTOMOCIÓ
Cotxes, motos, mobilitat elèctrica, 
renting, lloguer de vehicles.

ESCENARI MAR
Foodtrucks i actuacions musicals
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FORMAT HÍBRID · ESPAI FIRAL



www.firadenovembre.cat

FORMA PART DEL WEB
FIRADENOVEMBRE.CAT 

  Espai virtual perquè les empreses i les marques es mostrin al món

Publica el teu negoci al web de la fira

Organitza activitats pròpies a través del web firadenovembre.cat 

Penja els videos promocionals de la teva empresa o comerç

Penja el catàleg de productes i serveis i publica ofertes 

Fes contactes i participa en reunions de networking

El web firadenovembre.cat estarà actiu durant tot l'any,
com espai empresarial i de comerç de referència
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FORMAT HÍBRID · ESPAI ON LINE

100%
GRATUÏT



www.firadenovembre.cat

Així quedarà el vostre ESTAND VIRTUAL en l’espai online de la Fira:
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FORMAT HÍBRID · ESPAI ON LINE

LA VOSTRA
IMATGE DE

MARCA

Nom de l’empresa
NOM DEL SECTOR

ESPAI PER A UN 
BANNER VOSTRE

ESPAI PER A
VÍDEOS I IMATGES

VOSTRES

ACTIVITATS O ALTRES INFORMACIONS DE L’EMPRESA



ESTAND ALIMENTACIÓ 4x3 (12m2) 
(inclou: tarima / llum / endoll)
Preu: 1090,91 € +IVA
Preu amb descompte del 10% (Vilanova): 981,82 € +IVA
Preu amb descompte del 5% (Forans): 1036,36 € +IVA

www.firadenovembre.cat

ESTAND ALIMENTACIÓ 3x3 (9m2) 
(inclou: tarima / llum / endoll)
Preu: 818,18 € +IVA
Preu amb descompte del 10% (Vilanova): 736,36 € +IVA
Preu amb descompte del 5% (Forans): 777,27 € +IVA

ESTAND PROMOCIONAL 3x3 (9m2)
(inclou: tarima / moqueta / llum / endoll)
Preu: 695,45 € +IVA
Preu amb descompte del 10% (Vilanova): 625,90 € +IVA
Preu amb descompte del 5% (Forans): 660,67 € +IVA

ESTAND PROMOCIONAL 4x3 (12m2)
(inclou: tarima / moqueta / llum / endoll)
Preu: 927,27 € +IVA
Preu amb descompte del 10% (Vilanova): 834,54 € +IVA
Preu amb descompte del 5% (Forans): 880,90 € +IVA

ESTAND 2X2 ENTITATS
(inclou: tarima / llum / endoll)
Preu: 215 € +IVA

ESPAI FOODTRUCKS
41,32 € +IVA /metre lineal ocupat + potencia contractada

7

ESTANDS I PREUS

Consulteu altres espais i formats a firanovembre@vilanova.cat

ATENCIÓ!
DESCOMPTES

ESPECIALS



CAMPANYA DE PUBLICITAT
A MITJANS LOCALS I COMARCALS 

www.firadenovembre.cat

225.000
impactes
als perfils de la fira

Aquests són els serveis que us oferim per tal de fer-vos la Fira més fàcil:

    Acompanyament i assessorament personalitzat 

    Canals de difusió i promoció: xarxes, ràdio... 

    Espais de presentació de productes a través d’espais firals
    i de la pròpia web firadenovembre.cat 

    Aparcament 

    Contacte directe amb clients. Networking 

    Hotels 

    Organització d’activitats pròpies 

    Descomptes
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SERVEIS DE LA FIRA

COMUNICACIÓ, PUBLICITAT
I XARXES SOCIALS 

XARXES SOCIALS (dades 2020) 

Un 8 de valoració
per part dels
expositors



VOLS VENIR A LA FIRA?

COM PARTICIPAR

www.firadenovembre.cat

CONTACTE I HORARIS DE LA FIRA

firanovembre@vilanova.cat
Tel: 93 814 19 19
C/Francesc Macià, 1 
Horaris espai firal: de 10.30 a 21.30 h
Horaris espai virtual: 24 hores 

firadenovembre
firadenovembrevng
@de_novembre
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Descarregar el full de reserva segons el vostre sector de la Fira des d’aquí:
 https://firadenovembre.cat/docs2021/FULL_DE_RESERVA_2021.doc 

Emplenar i signar degudament el full de reserva. 
En cas de dubte, podeu contactar amb l’organització de la Fira,
al telèfon 938141919 o bé firanovembre@vilanova.cat 

Enviar el full de reserva original, emplenat i signat mitjançant el mail
firanovembre@vilanova.cat 

Data límit d’enviament i admissió a tràmit de les sol·licituds: 15 d’octubre 2021 

Podeu contactar amb l’organització de la Fira, al telèfon 938141919
o bé firanovembre@vilanova.cat, per ampliar informació sobre procediment a seguir per 
acabar de formalitzar la vostra inscripció. 

Recordeu que podeu consultar, en tot moment, el reglament de l’expositor, aquí:
  https://firadenovembre.cat/docs2021/reglament_expositors_2021.pdf

full de reserva

reglament



www.firadenovembre.cat

Els orígens comercials i firaires de Vilanova i la Geltrú daten 
del segle XIV. L’any 1381, el rei Pere III El Cerimoniós va 
concedir autorització als nobles d’aquest territori a celebrar 
una fira anual de 15 dies de durada que s’iniciés el dia de 
Tots Sants. L’esdeveniment es va fixar al calendari firal i cap 
a finals del s.XIX, la Fira de Novembre va passar a ubicar-se 
la Plaça Ventosa –antiga Plaça de la Vila. 

UNA FIRA QUE TÉ ELS SEUS ORÍGENS AL SEGLE XIV

Al llarg dels anys la Fira de Novembre va tenir moments 
d’aturada, moments de canvis i moments de millora. 
Després d’uns anys sense activitat firal, el 1958 Vilanova i la 
Geltrú celebra la primera Fira Avícola coincidint amb la 
febre de l’avicultura . Aquestes fires, conegudes com Fires 
de Novembre, tenien lloc durant la primera quinzena de 
novembre de cada any. Amb el pas dels anys, a la cita s’hi 
van afegir el sectors del comerç, la indústria i la ramaderia... 
I finalment van anar agafant protagonisme el motor, la 
mecànica i el transport. 

Al 1991 es recupera la Fira de Novembre com un esdeveni-
ment de motor econòmic i de projecció de ciutat. Durant els 
darrers anys, s’han anat incorporant espais que han fet 
augmentar el múscul de la fira com el Saló del Carnaval, 
l’Espai Econòmic o espais dedicats a la innovació i al desen-
volupament econòmic.

ENGUANY COMMEMOREM
ELS 30 ANYS DE LA SEVA RECUPERACIÓ

A dia d’avui, l’edició 2021 (30 edicions de la seva recupera-
ció) la Fira de Novembre és l’esdeveniment anual més 
consolidat dins de la vida comercial i social de Vilanova i la 
Geltrú.

Per commemorar aquest 30 aniversari, l’edició 2021 anirà 
acompanyada de diversos actes i esdeveniments que repas-
saran la història d’aquesta Fira i la rellevància que ha tingut 
al llarg del temps a nivell econòmic i social a Vilanova i la 
Geltrú.
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LA FIRA DE NOVEMBRE
TÉ MOLTA HISTÒRIA...



LA FIRA DE NOVEMBRE ES REINVENTA
I ASPIRA A SER L’ESDEVENIMENT ECONÒMIC
MÉS IMPORTANT DE L’ANY AL GRAN PENEDÈS

La Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú és l'esdeveni-
ment de promoció econòmica multisectorial a l'aire lliure 
amb més extensió de tot el país. Amb una llarga trajectòria 
que es remunta a l'Edat Mitjana com a punt de trobada de 
comercials i que ha anat adaptant-se amb el pas del temps 
segons les necessitats de cada moment. Són més de 30 anys 
de la Fira de Novembre recuperada que ens ha estat l'apa-
rador de moltes novetats en l'àmbit comercial, industrial i 
de serveis a la nostra ciutat, al Penedès i a Catalunya.

LA FIRA MULTISECTORIAL A L'AIRE LLIURE
AMB MÉS EXTENSIÓ DE TOT EL PAÍS

La Fira de Vilanova i la Geltrú és l'esdeveniment econòmic 
més important de tot l'àmbit territorial del Penedès, fet que 
demostra la capitalitat que Vilanova i la Geltrú exerceix en 
aquest territori. La Fira esdevé un aparador i un pol d'atrac-
ció per a les empreses locals i nacionals a l'hora de promo-
cionar-se i difondre la seva activitat i el seu producte. Al 
voltant de la Fira de Novembre es duu a terme un conjunt 

d'activitats que dinamitzen la ciutat en tots els àmbits, 
social, econòmic, comercial i cultural.
 

LA FIRA DE NOVEMBRE TE UN FORMAT HÍBRID

La Fira de Novembre te un format híbrid i te una durada de 
dues setmanes. Comença amb unes xerrades i un congrés 
professional per a formar, especialitzar i fer més competents 
les empreses de la nostra ciutat i desencadena amb una fira 
amb diferents estands a l'aire lliure escampats per diferents 
indrets de la ciutat. La Fira de Vilanova i la Geltrú també te 
un format virtual que combina amb el format presencial i és 
un molt bon moment per copsar l'ambient d'aquesta capital 
comercial. A banda de la fira més tradicional amb els 
diferents expositors, s'aposta per un àmbit més especialit-
zat en la innovació, la tecnologia, la robòtica i el coneixe-
ment que reivindica el posicionament de la ciutat de Vilano-
va i la Geltrú en aquest sector econòmic. 

UN ESDEVENIMENT ON ES FAN MOLTS
CONTACTES I ES TANQUEN MOLTES VENDES

 
Paral·lelament els diferents sectors econòmics i socials de la 
ciutat aprofiten la Fira de Novembre per oferir ofertes, 
promocions i activitats per als visitants. És un esdeveniment 
on es duen a terme molts contactes entre empreses dels 
diferents sectors i es tanquen molts contractes de vendes 
per part dels expositors. Una Fira que posiciona Vilanova i la 
Geltrú dins de les capitals econòmiques i comercials del 
país, sent així un esdeveniment que va més enllà del munici-
pi i la comarca i esdevé un esdeveniment de país. 

Jordi Medina Alsina
Regidor de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat

www.firadenovembre.cat
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