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XVII  FIRA VALL D’ALBAIDA 
GASTRONOMIA, PRODUCTES AGROALIMENTARIS  

SOL·LICITUD RESERVA   

BÉLGIDA 15 i 16 d´octubre de 2016 

LLOC :  PARC DE BÉLGIDA 

 Inaguració :  A les 12 del dia 15 d´octubre 

Inscripcions dels expositors en la web de la Mancomunitat : mancovall.com  

   Per mail o fax abans del dia 3 d´octubre de 2016.Gracies 

Mail : promocioeconomica@mancovall.com 
           soprva@mancovall.com 

               
Fax : 96-2388545 
Telefon : 962916144 

Empresa/profesional:  

Adreça:  

Localitat: NIF: 

Persona de contacte:  

Productes a exposar:  

Telèfon:  FAX  
Email :  
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BASES DE PARTICIPACIÓ A LA XVII FIRA GASTRONOMICA  I DE PRODUCTES 
AGROALIMENTARIS DE LA VALL D´ALBAIDA 2016 

           L´organització de la XVII FIRA va a càrrec de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d
´Albaida , mitjançant la seua empresa pública : SOPROVA, S.A. 

          Lloc  i durada: Aquest any té una novetat s´ha canviat el municipi on es realitzara la Fira  
                                  Será BÈLGIDA , un municipi xicotet  de la comarca, s´ubicarà en el Parc de                        
                                  Bèlgida, amb un espai ample per possar les carpes de degustació i 
demostració    
                                  de productes de la Comarca ( amb la col·laboració de COFRUDECA). 
                                  La data de realització  será : 15 i 16 d´octubre de 2016. 

Serveis oferits per SOPROVA, S.A. / Ajuntament de Bèlgida 

• Instal·lació de carpes per als expositors, amb quadre de llum 
• Instal·lació de la xarxa de llum per a tot el recinte 
• Megafonia en el recinte firal 
• Punts de venda de tiquets per a les degustacions. 
• Punts d´aigua locatitzats ( a càrrec de l´ajuntament de Bèlgida) 
• Neteja del recinte Firal ( a càrrec de l´ajuntament de Bèlgida) 
• Publicitat  de la Fira en mitjans de comunicació 

Els expositors  : 
• Tenen asignats espais per a montar , es realitzarà el dia 14 d´octubre 

per la vesprada o 15 pel mati( fins a les 12 migdia). 
• Obligació de permaneixer en el recinte  i mantindre obert durant l´horari de 

fira. 
• Les degustacions dels estands passen pel tiquet de l´organització 
• Cada expositor podrá realitzar les degustacions que estiguen dintre del seu 

epigraf de comerç. 
• Queden excloses aquelles activitats que no siguen propies del comerç 

agroalimentari. 
• Els expositors tenen que realitzar  la seua activitat en la Comarca de la Vall d

´Albaida. 
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                                Els espais de carpes per als expositors   son gratuits .     
                                                   
                                                                               Ontinyent, setembre de 2016 

                                                                            Societat per a la Promoció de la Vall d´Albaida, 
S.A.                                                                               
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