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• Presentació imatge gràfica Fires de Maig 
2016

• Ocupació i fidelització

• Novetats Fires de Maig 2016 



LA IMATGE DE LES FIRES
La creació de la imatge i la 
campanya de comunicació 
de l’edició d’enguany ha estat 
encarregada a l’empresa 
de marketing vilafranquina 
FeedbackMP, amb una trajectòria 
consolidada des de l’any 2008 i 
amb clients com el FC Barcelona, 
CaixaBank, La Pedrera o la UOC.
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INTRODUCCIÓ
EL CONCEPTE VERBAL

El món del oci i del comerç està en constant evolució, 
es combinen les formes de vendre tradicionals amb 
l’enginy dels nous talents i tecnologies. 
Ara, podem escollir comprar productes a peu de carrer 
o fer-ho sense moure’ns de casa, practicar esport
alhora que mesurem el nostre rendiment... 
...fer una donació a una entitat social o oferir el nostre
temps i coneixements, anar a dinar fora o que el
restaurant vingui a casa nostra, comparar un cotxe
dièsel amb un de benzina...o per què no elèctric,... 
...parlar cara a cara amb el botiguer o contactar-lo per
whatsapp, visitar un celler centenari o viure les vinyes
damunt un burricleta...



Perquè només quan 
conviuen tradició 
i modernitat 
s’aconsegueixen 
resultats sorprenents. 

Vine a les Fires de Maig 
per conèixer un autèntic 
mix de productes, 
serveis i activitats, 
d’avui i de sempre, 
made in Penedès.



FIRES DE MAIG 
MIX&MAIG 

•  El claim d’aquest any és un joc de paraules amb l’expressió anglesa mix & match que vol dir “barrejar i
combinar”.

•  La paraula ‘mix’ es una paraula fàcil d’entendre per tothom i integrada en el nostre llenguatge del dia a
dia.

•  Fonèticament “Maig” sona com “match” (combinar) el que permet un joc de paraules interessant des
del punt de vista publicitari (mix&maig), permetent alhora apropar-nos també a un target més jove.

•  El traç manual de la tipografia transmet proximitat al visitant.
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CARTELL
Per al concepte visual l’equip 
creatiu de FeedbackMP s’ha 
inspirat en un dels llenguatges 
més universal i actual: les 
emoticones de whatsapp. 

Pel que fa a als colors, se’n fa ús 
del contrast de diferents colors 
per emfatitzar la idea de “mix”.

L’ús de les emoticones té una 
sèrie de connotacions positives 
per a la campanya:

•  Permeten arribar a un ampli
ventall de públic: els entenen i
utilitzen tant gent jove com gent
gran.

•  Gran ventall de possibilitats: 
poden servir per representar
cadascuna de les seccions de
la Fira

•  Versatilitat: són fàcilment
aplicables a qualsevol element
publicitari (pòster, banderola, 
senyalètica de fires, etc.) amb
un impacte gràfic directe i amb
molt identificable.

•  Viralitat: encaixen amb els
missatges transmesos per
xarxes socials i donen joc per
incentivar la viralitat de la Fira a
les xarxes.

www.firesdemaig.cat 
facebook.com/firesdemaig 
@firesdemaig 
#mix&maig

del 20 al 22 � maig • Vilafranca del Penedès

F ires de Maig
mix&maig

$ ₂₀₁6 4
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OCUPACIÓ
Per pavellons:

•  Pavelló automoció: 100% ocupació.

•  Pavelló de comerç: 85% ocupació.

•  Llar i Serveis: 90%

•  Maquinària Agrícola: 100% amb possibilitat de
creixement de la zona

•  Exterior alimentació: ampliació de la zona
per encabir-hi algun estand més i donar més
contingut a la Pl. del Vi on també hi ha l’estand
de la DO Penedès.

•  Exterior: 70% d’ocupació.

FIDELITZACIÓ EXPOSITORS
•  Pavelló automoció: 97% fidelització

•  Pavelló de comerç:  75% fidelització

•  Llar i Serveis: 90% fidelització

•  Maquinària Agrícola: 100% fidelització

•  Exterior alimentació: fidelització del 85%

•  Exterior: 50% fidelització
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DADES

A MÉS D’UN MES I MIG DE LA CELEBRACIÓ DEL 
CERTAMEN TENIM UNA OCUPACIÓ DEL 75%

LA FIDELITZACIÓ 
DELS EXPOSITORS 
A UN MES I MIG DE 

LES FIRES JA ESTÀ AL 
VOLTANT DEL 80%

OCUPACIÓ I FIDELITZACIÓ



JORNADES PROFESSIONALS  SETMANA 
DE LA FIRA
De dimarts a divendres de la setmana de fires hi 
haurà jornades professionals començant el mateix 
dimarts 17 a la tarda.

Dimecres hi haurà el Creajove, dijous la jornada 
d’Innovi i el divendres 20 la conferència 
emmarcada dins el Desenvolupa’t.
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NOVETATS



PREGÓ I INAUGURACIÓ DE 
LES FIRES DE MAIG
El pregó de les fires de maig es 
realitzarà el divendres al matí a 
l’Auditori per part dels germans 
Sergi i Xavier Torres que dirigeixen 
la cuina del restaurant Dos Cielos 
amb estrella Michelin  i tot seguit 
s’inauguraran les Fires a les 12h.
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HORARI
Per adaptar-se a les necessitats 
dels visitants s’ha avançat l’horari 
d’obertura a les 10h. 

L’horari de la fira serà: divendres 
i dissabte de 10h a 22h , i 
diumenge fins de 10h a 21.30h.
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PAVELLONS
Nova distribució del 
pavelló de comerç per 
fomentar la visibilitat 
dels estands i la 
circulació per tot el 
pavelló.

A l’espai central hi 
ha previst posar un 
estand que serà 
un esdeveniment 
solidari i participatiu 
per donar a conèixer 
i col·laborar amb el 
nedador vilafranquí, 
que participarà durant 
l’estiu 2016 en els 
Jocs Paralímpics que 
es celebraran a Rio de 
Janeiro. 

L’esdeveniment 
consistirà en nedar 
el màxim número de 
metres possibles en 
una mini-piscina amb 
contracorrent. Les 
persones interessades 
en poder participar en 
aquest esdeveniment 
solidari s’hauran 
d’inscriure al Complex 
Aquàtic.

Per cada metre 
nedat, empreses 
col·laboradores 
aportaran una 
quantitat econòmica 
per col·laborar 
en les despeses 
de preparació i 
entrenaments del 
nedador 
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CARPA DE LA CUINA DEL VI
Seguint amb la iniciativa iniciada 
l’any passat, en el marc de les 
Fires de Maig també es muntarà 
la carpa de la cuina del vi on es 
duran a terme demostracions, 
degustacions, masterclass 
vinculant la gastronomia i la 
tradició del vi del Penedès.
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