
Què és la TrobaFira ?

Una fira que pretén apropar els fabricants i
distribuïdors al instal·lador i on els professionals
puguin trobar, a preus i condicions especials durant
una jornada, tot allò que puguin necessitar, a la
vegada que es fan nous contactes, es coneixen nous
fabricants, materials o nous distribuïdors on anar a
comprar.

A QUI VA DIRIGIDA

A totes les empreses instal·ladores de Catalunya 

On es celebra ?

Al recinte Firal de Cornellà 
Carrer de Tirso de Molina, 34, 
08940 Cornellà de Llobregat, 
Barcelona

3.500 m2 d’exposició de fabricants i distribuïdors
del sector de l’instal·lador

Quina durada té ?

Una sola jornada : 27 d’abril en horari de 10.00 h. a 
19.00 h.

Què es farà durant tota la jornada ?

Per fer-vos més atractiva aquesta fira, durant tota la
jornada tindreu:

• Xerrades tècniques molt interessants que us anirem

comunicant via mail.

• Demostracions dels propis fabricants i distribuïdors

• 2 zones de tallers a on els alumnes de les escoles gremials

realitzaran les seves pràctiques

• 1 impressora en 3D que ens ensenyarà com una màquina

es capaç de realitzar rèpliques de dissenys en 3D creant

peces o maquetes volumètriques a partir d’un disseny

realitzat per ordinador.

• YuMi® com a col·laboració entre l’èsser humà i els robots

en la nova era d’operadors robòtics.

• 2 vehicles elèctrics amb un punt de recàrrega.

• 1 vehicle híbrid a gas.

• Drons que ens mostraran que, al seu ampli ventall de les

seves utilitats es suma ara al de les inspeccions.

• Simulacre de rescat en alçada.

Sorteig d’un Magnífic CREUER pel 
MEDITERRANI entre tots els visitants 

On pots visualitzar aquesta TrobaFira ?

•A la web del teu gremi
•Facebook  www.facebook.com/trobafira

ORGANITZA: 

AMB LA COL.LABORACIÓ:

+ 50 
expositors

ENTRADA GRATUÏTA

Paella y beguda
gratuïta

http://www.facebook.com/trobafira
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gestionaeventos.com/product_info.php?products_id=168&ei=mcdIVabnMIGeUJD_gfgB&bvm=bv.92291466,d.d24&psig=AFQjCNFs4IcgM09GxjslhjTMIVBZX8Fg_w&ust=1430919445304606
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gestionaeventos.com/product_info.php?products_id=168&ei=mcdIVabnMIGeUJD_gfgB&bvm=bv.92291466,d.d24&psig=AFQjCNFs4IcgM09GxjslhjTMIVBZX8Fg_w&ust=1430919445304606

