Propostes econòmiques per a contracte menor de tasques d’impremta de la
tercera edició de Fira B!
L’IEB organitza una fira d’arts escèniques i música a Palma entre els dies 20 de setembre i 24 de
setembre de 2017. La fira comptarà amb una selecció oficial d'entre 12 i 16 espectacles de teatre,
dansa i circ i 24 i 26 espectacles de música de tots els gèneres que es duran a terme a un mínim de 6
espais escènics i localitzacions a l’aire lliure, amb una mitjana de 6 espectacles diaris. A més, es
programaran un nombre similar d’espectacles en altres formats (presentació i reduïda,
videoprojecció, microactuació, etc)
L’IEB seleccionarà una empresa perquè es faci càrrec de la impressió de tot el material de difusió
necessari per a aquesta fira.
Material per imprimir:
Fulletons publicitaris de l’Off Fira B! 105x297mm 4+4 tintes. - 300
Petit stand mòbil – mostrador de lona de poliéster 220 grs. x m2, 172 cm x 98cm aprox. tres colors
Programa de mà de 50 pàgines 105x297mm a 4+4 tintes. Interior paper 100 grs offset. Coberta 190
grs offset. Enquadernació 2 grapes– 3.000 català /1.000 angles/ 2.000 castellà
Programa de mà reduït 105x297mm 4+4 tintes 135 grs. – 8.000
Programa de mà programadors 30x40cm aprox plec acordió 4+4 tintes – 1.000
2 pòsters amb contingut diferent A2 (420x594mm) 200 gr aprox – 500 de cada
10 pòsters programació amb mides diferents (per cada espai_aprox 60-80) no es pot especificar, de
mitjana 50x80cm 4+4 tintes, de gramatge més pesat.
Expositor roll up 85x200 cm - 12
Bossa EFO 1 COLOR 150-499 ESTAMPACIÓ FONS OBSCUR sobre bosses de cotó amb anses– 1.000
Acreditacions A8 aprox, cartró 250 grs en color – 300 professionals / 500 artistes / 100 premsa / 100
staff
Els interessats hauran de lliurar un pressupost que contempli el cost total de la impressió del
material especificat abans de dia 22 de juny de 2017 a través del correu electrònic info@firab.org.
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