TARIFES ESPAIS FIRAREUS 2021

ESPAI

TARIFA 2021

Observacions

Planta baixa
Auditori Exterior (4.220 mq)

Grades amb capacitat de 1.000 persones

2000 €
500€

RODATGES I SESSIONS FOTOGRÀFIQUES

Característiques:

Hall (890 mq)

400€

Accés directe al Foyer, sales firals i auditori exterior.
Arquetes d'instal·lacions

200€

RODATGES I SESSIONS FOTOGRÀFIQUES

Neteja (1 hora)

Característiques:

Sala Polivalent (1.200 mq)

2.306 €

Pack audio: altaveus i 2 micròfons sense fils
Accés de muntatge/desmuntatge

1400€

RODATGES I SESSIONS FOTOGRÀFIQUES

Arquetes d'instal·lacions

Característiques:

Sala 1 (4.319 mq)

3.803€

Espai de cafeteria (el servei s'ha de contractar a part)
Accés de muntatge/desmuntatge

1800€

RODATGES I SESSIONS FOTOGRÀFIQUES

Arquetes d'instal·lacions

Característiques:

Sala 2 (1.071mq)

1.400€

Accés de muntatge/desmuntatge
Arquetes d'instal·lacions

1100€

RODATGES I SESSIONS FOTOGRÀFIQUES

Sala diàfana sense columnes

Planta baixa
(Sala 1 + 2 + Polivalent) (6.590mq)

5.900€
2.100€

RODATGES I SESSIONS FOTOGRÀFIQUES

Ús instal·lacions cafeteria

300€

La cafeteria disposa de: armaris, barra, aigua i desguàs i magatzem

(cap de setmana, de divendres a

(Sala firal 1)

documentació adient referent a les qüestions higièniques sanitàries

50€/ (dia extra)

Espai empresa (25 mq)

ESPAI

No inclou: neteja
En el cas de contractar l'ús de la cafeteria de la planta firal, serà necessari presentar la

diumenge)

Preu dia

Preu Mig dia

(8h)

(4h)

62 €

120 €

PREU DIA

PREU MIG

(8h)

DIA (4h)

800 €

600€

500€

-

Observacions

Primera Planta
Foyer Marià Fortuny (960 mq)
Lloguer de tot el Foyer
Foyer per CONGRÉS
(Preu per tots els dies de congrés)

Jornada Completa el preu inclou:
Guarda-roba i taulell d'acreditacions
Neteja (3 hores)
1/2 jornada el preu inclou:
Guarda-roba i taulell d'acreditacions
Neteja (1 hora)

El preu inclou:
Pantalla de projecció 8 x 4,5 m i canó de projecció de 16.500 lúmens
4 micròfons de taula, 1 micròfon de mà i 1 micròfon faristol
Muntatge escenàri bàsic (taules presidència, butaques i faristol)
Aigües pels ponents

Auditori Antoni Gaudí
Nivell 1 ( Fins 538 butaques)
Nivell 2 (Fins 754 butaques)

Fil musical

1.665 €

1.200 €

2.200 €

1.570 €

Neteja (4h en cas de jornada sencera i 2h en cas de mitja jornada)
Mides escenari: 22 x 7 x 1,13m
El preu NO inclou:
Tècnic audiovisual (Jornada Sencera 8h (334,75€) i Mitja Jornada 4h (181,75€))
El servei de muntatge audiovisual (143,43€). EXCEPCIÓ: en el cas del lloguer per actes de graduació
aquest concepte no es cobra al client
Les bonificacions del 50% i del 25% es faran només sobre el preu de la sala.

El preu inclou:
Pantalla de projecció 3 x 2,25 m i canó de projecció de 7.000 lúmens
2 micròfons de taula i 2 micròfons de mà
Muntatge escenari bàsic (taules presidència i butaques)

Sales d'actes
Sala d'actes 11 (184 mq)

530 €

290 €

Sala d'actes 12 (184 mq)

530 €

290 €

Sala d'actes 11+12 (368 mq)

1.065 €

575 €

Neteja (3 h en el cas de llogar les 2 sales i 1 hora en el cas de llogar 1 sala)
Aigües pels ponents
El preu NO inclou:
El servei de muntatge audiovisual (105,18 € una sala d'actes i 143,43 € dues sales d'actes)
Tècnic audiovisual 8h si és jornada sencera (334,75€ + IVA) i 4h si és mitja jornada (181,75 €+ IVA)
Els descomptes del 50% i el 25% es fan sobre el preu de la sala

El preu inclou:
Pantalla de projecció de 2,40 x 1,80 m i canó de projecció (4.500 lúmens)

7 Sales de reunions (54 mq/sala)
(preu per cadascuna d'elles)

2 micròfons de taula i 1 micròfon de mà

210 €

175 €

Neteja (1 hora)
Aigües pels ponents
CONDICIONS:
25% de descompte si es lloguen mínim 2 sales

La sala disposa de:
Pantalla i projector

Sala friendly (162 mq)

300 €

250 €

Taules i cadires
Taula ping-pong i pales per jugar o reunir-se
Zona friendly per càtering o relax

Sala de protocol (30 mq)

120 €

62 €

Terrassa firaReus (681mq)

300 €

-

PREU DIA

PREU MIG

(8h)

DIA (4h)

ESPAI

La sala disposa de:

El preu inclou:
Neteja (1h)

Observacions

Segona Planta

El preu inclou:

Bussiness Room (230 mq)

400 €

300 €

Recepció, sala de juntes, sala d'estar, 2 Tv's
(opció de seguiment de la ponència de l'Auditori), cuina i lavabos.
Neteja (2 hores)

El preu inclou:
Pantalla de projecció

Master Room (105 mq)

300 €

250 €

Flipchard
Canó de projecció
Neteja (2h)

El preu inclou:

Bussiness Room (230 mq) + Master
Room (105 mq)

Recepció, sala de juntes, sala d'estar, 2 Tv's, cuina i lavabos.

500 €

400 €

Pantalla de projecció
Flipchard
Canó de projecció
Neteja (3 hores)

El preu inclou:

Sala Creativa (50 mq)

210 €

175 €

Mobiliari, paret vileda pes escriure
Neteja (1h)

Sala Juntes (60mq) + Sala Creativa (50
mq)

El preu inclou:

350 €

250 €

Mobiliari, paret vileda pes escriure
Taula de juntes amb 14 cadires, grades per a 12 pax i pissarra blanca
Neteja (1h)

18 € hora extra per clients externs. 8,94 € per clients de REDESSA
8 pax juntes

Sala 211 (32mq)

62 €

120 €

El preu inclou:
Mobiliari de la sala: taula i cadires.
Flipchart

18 € hora extra per clients externs. 8,94 € per clients de REDESSA
13 pax escola
El preu inclou:

Sala 231-232-233 (98,5 mq)

175 €

210 €

Mobiliari de la sala: taules i cadires.
Pantalla: 2,40 x 1,80 m
Projector: 4.500 lm
Flipchart
Llum Natural

18 pax escola
El preu inclou:
Mobiliari de la sala: taules i cadires.

Sala 220 (103mq)

175 €

210 €

Televisió de 80”
Flipchart
Llum Natura
El preu no inclou:
Sistema Polycom: 75 €

Avinguda de Bellissens, 40 43204 Reus
+34 977 32 63 63
info@firareus.com
www.firareus.com

