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Segurtasunari eta pandemia-egoeretara egokitzeari buruzko  
azoka profesionala

azaroak 30 - abenduak 1: azoka PRESENTZIALAazaroak 30 - abenduak 1: azoka PRESENTZIALA
azaroak 9 - abenduak 4: online azokaazaroak 9 - abenduak 4: online azoka



SEGURNET, PANDEMIA ERREPIKAKORREN 
TESTUINGURUETAN, PERTSONEN SEGURTASUNA 
ETA BABESA BERMATZEKO  MERKATUAN DAUDEN 
BENETAKO IRTENBIDE GUZTIAK ESKAINTZEN DITUEN 
AZOKA PROFESIONALA DA.

HELBURUAK: 

Profesionalen (hornitzaileak, bezeroak 
eta erakundeak) arteko topaketa 
sustatu

Ikerketei, erakundeen laguntzei eta 
sektore bakoitzean jarraitu beharreko 
protokoloei buruzko informazioa 
zabaltzea.

Y ADEMÁS...

Escaparate de 
novedades

Segurnet enpresa, merkataritza,  ostalaritzara, administrazioa eta pertsonak biltzen diren 
espazioetara zuzentzen da, non babes-neurriak ezartzea beharrezkoa den.

Bi egun, berrikuntzak aurkezteko, networking-a egiteko eta merkataritza-harreman eta -akordio berriak 
sortzeko.

Negozioa sortu 

Enpresen egokitzea erraztu, 
higiene eta osasun-
segurtasuneko baldintzak 
bete ditzaten.

Hornitzaileen eta bezeroen 
arteko merkataritza-
harremanak bultzatu

ROI

Zenbat eta lehenago baieztatu 
erakusketari gisa parte hartuko 
duzula, orduan eta esposizio-
maila handiagoa izango du 
zure enpresak azokaren 
komunikazio-kanpainan zehar.

Jarduera ekonomikoa sor dezagun, 
pertsonen segurtasuna bermatuz



ZEIN DA ERAKUSKETARIA SEGURNET-EN?
Azokak merkatuan dauden irtenbide guztiak eskaintzen ditu pertsonen segurtasuna eta babesa 
bermatzeko, baita pandemia-egoera batean lan-metodo berriak izateko zerbitzu osagarriak ere.
Erakusketa-eremua bost ardatzbost ardatzetan banatzen da:

/ 1 / Higieniko-sanitarioa: Norbera babesteko osasun-materiala eta zerbitzuak

/ 2 / Urruntzea: Pertsonen arteko urruntzea errazteko produktuak

garbiketa- eta 
desinfekzio-zerbitzuak

birusaren diagnostiko- eta 
detekzio-testak

klinika pribatuak eta 
laborategiak

norbera babesteko 
ekipamenduak (NBE)

bio-osasuna

tenperatura kontro-
latzeko sistemak

mugikorrerako 
aplikazioak

hondakinen 
tratamendua

klimatizazioa

irtenbide automatikoak 
pertsonak zenbatzeko, 
edukiera, okupazioa eta 
pertsonen arteko 
distantzia kontrolatzeko

adimen artifizialean 
oinarritutako sistemak

banantze-euskarriak

seinaleztapen-biniloak arkitektura-zerbitzuak eta 
espazioen egokitzapena

arriskuak ebaluatzeko ziur-
tagiriak

/ 3 / Ikerketa: Adimen artifizialaren, bioteknologiaren, sozioekonomiaren eta 
osasun-zientzien esparruan

adimen artifiziala bioteknologia osasun-zientziak sozioekonomía

segurtasun 
enpresak 



/ 4 / Eraldaketa digitala: Lan-metodo osagarriak errazteko produktuak eta 
zerbitzuak

/ 5 / Informazioa: Erakundeen laguntzak eta osasun-protokoloei buruzko 
informazioa

eraldaketa digitalerako 
laguntza-zerbitzuak

e-commerce soluzioak eta 
sare sozialetan presentzia

herritarren 
alerta-kanalak

zibersegurtasuna

open source soluzioak hardwarea eta softwarea, 
urrutiko lana eta
hezkuntza errazteko

marketing eta digitalizazio 
agentziak 

erakundeen laguntzak osasun protokoloak

ZEIN DA SEGURNET-EKO BISITARIA?
Langileak, bezeroak eta erabiltzaileak pandemia-testuinguru batean babesteko lan-metodo berriak eta 
segurtasun- eta higiene-neurriak hartu behar dituzten enpresa guztiak Segurnet-eko bisitari 
potentzialak dira.

enpresak eta autonomoak

garraoiak

botikak

museoak

merkataritza-guneak

horeca sektorea

unibertsitateak eta ikasketa zentruak

dendak

erakusketazokak

kirol-guneak

egoitzak

eraikin publikoak

administrazio publikoa

ospital, klinika eta osasun zentroak



PARTE HARTZEKO TARIFAK
Tarifa guztien barne:

EARLY BIRD
DESKONTUA
urriak 15-era arte

Web katalogoan 
eta azokari 

buruzko informazio 
orokorrean sarrera 

Online
azoka
tresna

Bisitarientzako 
gonbidapenak

Doako 
parking-a

2. AUKERA: LURZORUA BAKARRIK DISENUZKO STAND-ENTZAKO

Prezioa:  98€/m2     -    Gutxieneko eremua: 18m2     -     Koadro elektrikoa barne     -     + %10 BEZ

1. AUKERA: STAND MODULAR PACK-A

Stand modularraren packak barne hartzen ditu: 
- Lurzorua 
- Stand modular zuriaren egitura 
- Errotulua 
- Moketa 
- Koadro elektrikoa 
- Mahai bat eta 3 aulki 
- Erantzukizun zibileko asegurua
-Doako parking-a

Gutxieneko
eremua:
12 m2

Prezioa:
24m2 arte 183€/m2 
25 m2 -tik aurrera: arte 165€/m2

+ BEZ %10

-%15

Segurnet-en parte hartu nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan:

+34 943 667 788 info@segurnet.org www.segurnet.org

ENPRESA

Adibidea: 
· 12 m2 -ko stand modularra = 2.196 € + IVA (10%)  
            EARLY BIRD prezioa =  1.867 € + IVA (10%)
            (urriak 15a arte) 

Adibidea: 
· 24 m2 -ko espazioa diseinuzko stand batentzat = 2.352 € + IVA (10%)  
         EARLY BIRD prezioa =  2.000 € + IVA (10%) 
                             (urriak 15a arte) 



ZER DA ONLINE AZOKA? 

Online azoka erakusketari eta bisitarien esku jartzen dugun plataforma digitalaren bidez egin-
go da, azokan zehar sendotu daitezkeen aurretiko harremanak errazteko.

Erakusketariek zuen “erakusketarien extranet-a” duzue zuen eskura. Bertan, zuen profil pro-
fesionala xehetasunez bete dezakezue, zuen produktu-katalogoari buruzko informazioarekin, 
argazkiak eta deskribapenak barne, baita bideo korporatiboak edo komertzialen bitartez ere, 
aurkezpenak edo bisitariekin partekatu nahi dituzuen dokumentu zehatzak sartu ahal izango 
dituzue.

Horrez gain, plataforma digitalak informazio-eskaerak edo aurrekontu eskaerak jasotzeko 
aukera emango dizue, zuzenean izena eman duten bisitariengandik. Bilera agenda bat kudeat-
zeko aukera ere egongo da, bai azokan bertan gauzatu daitezken bilerak, bai bideokonferent-
zia bidez, azaroaren 9tik abenduaren 4ra bitartean.

Online azoka baliabidea azaroaren 9tik abenduaren 4ra bitartean egongo da erabilgarri.

PRODUKTUEN
KATALOGOA 

BIDEOAK
PRESENTAZIOAK

INFORMAZIO ETA 
AURREKONTU 

ESKAERAK

BILERA AGENDA
KUDEAKETA 

(MATCHMAKING)

BIDEO-
KONFERENTZIAK

AZAROAK 9tik
ABENDUAK 4ra



FICOBA, Gipuzkoa-ko Erakusketazoka 
Iparralde, 43. 20302 Irun 
www.ficoba.org / T: +34 943 66 77 88

NON:

San Sebastián 5 km
Biarritz 20 km
Bilbao 115 km

Euskotren (Topo) 0 km
Renfe 1 km
TGV - SNCF 1 km

San Sebastián 20 km
Bilbao 115 km
Bordeaux 215 km

www.segurnet.org

ANTOLATZAILEA


