
Empresa: NIF:

Adreça:

Codi postal: Població: Província:

Telèfon:

E-mail gral. empresa: Web:

Càrrec:

E-mail: Telèfon mòbil:

Dades comercials 

Nom comercial:

Domicili: Codi postal:

Població: Província: País:

Sector
  Alimentació   Emprenedoria   Decoració   Jardí   Motor   Tecnologia

  Serveis   Turisme / Oci   Construcció   Indústria   ________________________________

Descripció de l’activitat / Productes de l’empresa

Contractació d’espai
  Palau de Fires 

Nivell 1
  Palau de Fires 

Nivell 2
  Pavelló   Recinte 

Exterior 1
  Recinte 

Exterior 2
  __________________________

 - Quota d’inscripció               IMPORT

  - Superfície lliure de:               __________ m2  ( _____m de profunditat x _____m de longitud)       IMPORT

  - Superfície amb modular de: __________ m2 ( _____m de profunditat x _____m de longitud)       IMPORT

Modalitat de pagament

  Rebut domiciliat   Transferència bancària

Entitat:

Codi IBAN:

Núm. rebuts: ___________

  20/7/2021   20/8/2021   20/9/2021   20/10/2021

90 €

+ IVA 10%

TOTAL

Número expedient:

La signatura d’aquesta sol·licitud comporta 
l’acceptació de les condicions de participació

_______de___________________de 2021
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESA

Segons Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades, autoritzo a Fira de Girona a tractar informàticament les dades incloses en aquest full als efectes de la tramesa d’informació comercial.

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ

Dades fiscals
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