Gran Via de les Corts Catalanes, 620, pral.
08007 Barcelona
Tel.: +34 93 552 48 20
Fax: +34 93 552 48 25
prodeca@gencat.cat
www.prodeca.cat

DISSENY, MUNTATGE, DESMUNTATGE I SUPERVISIÓ DELS ESTANDS QUE
CONFORMEN EL PAVELLÓ DE CATALUNYA A LA FIRA FRUIT LOGISTICA, QUE SE
CELEBRARÀ A BERLIN, ALEMANYA, DEL 8 AL 10 DE FEBRER DE 2017
EXPEDIENT NÚMERO 64/2016

INFORME DE VALORACIÓ DE LA PROPOSTA TÈCNICA DE LES EMPRESES
LICITADORES

El dia 14 de desembre de 2016 es va procedir a la obertura del Sobre “B” corresponent a
la proposta tècnica referent al procediment de contractació disseny, muntatge,
desmuntatge i supervisió dels estands que conformen el Pavelló de Catalunya a la fira
Fruit Logistica 2017 que se celebrarà a Berlin, del dia 8 al 10 de febrer de 2017. Es van
presentar un total de quatre projectes corresponents a les següents empreses:
-

Think Tank, SL (THINK TANK)
Integral Stand - Sasaprint, SL (INTEGRAL STAND)
Viajes El Corte Inglés (VECI)
Noe Conceptos Especiales, SL (NOE)

Tots els projectes compleixen els requeriments mínims referits al plec tècnic i
conseqüentment procedim a realitzar la valoració tècnica de les propostes en relació
amb els criteris de valoració expressats per a la present licitació.

1. Imatge general del pavelló i grafisme general

1.A. Imatge general del pavelló

màxim 16 punts

màxim 8 punts

En aquest apartat es valora la coherència i l’equilibri de la distribució general, així com la
imatge uniforme i de continuïtat de conjunt. També, la bona i complerta presentació del
projecte.
- THINK TANK
Sobre cada un dels espais que conformen el pavelló de Catalunya, de la paret del fons
dels estands s’aixeca estructura de llistons de fusta vertical sobre la que es col·loca la
gràfica institucional.
Aconsegueix donar una bona continuïtat en materials i color, entre la part institucional
superior i els estands d’expositors aplicant el mateix tipus de fusta en diferents elements:
taulell mostrador, expositor, marc de la imatge gràfica i separador lateral.
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Pel que fa a la distribució dels espais dels expositors, en general es considera correcte, a
excepció dels magatzems que són massa grans, i sobretot els de cantonada que són
excessius.
La utilització de la fusta es considera molt encertada en aquesta fira, sobretot perquè
està ben aplicada, en detalls concrets.
Bona presentació dels espais globals i de detall dels estands i elements, amb imatges de
qualitat amb diferents vistes que permeten una correcta visualització, però manquen
mides per acabar de definir el projecte, el que acaba afectant la correcta interpretació i
poden portar a confusió si la memòria escrita i el projecte no coincideixen.
De fet, el que presenta és un pressupost, indicant quantitat d’elements, i el que faria
falta és una explicació d’aquests més detallada i amb mides.
Es valora amb 6 punts
-

INTEGRAL STAND

Sobre cada un dels espais que conformen el pavelló de Catalunya, penjada del sostre, es
col·loca la gràfica institucional.
Es busca donar continuïtat entre la imatge institucional superior i els estands d’expositors
aplicant elements decoratius fusta semiperforats simulant trencadís, com en la marca
Catalunya, en la paret de fons de l’estand i en els separadors laterals.
Combina elements i panys de paret de color blanc amb color fusta, el que es considera
molt encertat en aquesta fira i ben aplicat, en detalls concrets.
Pel que fa a la distribució dels espais dels expositors, en general es considera correcte, a
excepció dels magatzems que són massa grans, i sobretot els de cantonada que són
excessius.
No es resol correctament la distribució de les empreses. El plec demana 21 espais per
expositors i l’espai per a Prodeca i el projecte en presenta 18 de les mides demanades i
2 més grans, però ens en faltaria un.
En un parell de vistes es veu que s’han tancat els espais de cantonada, quan s’indica en
el plec que han d’estar obligatòriament obertes.
Bona presentació dels espais globals i de detall dels estands i elements, amb imatges de
qualitat amb diferents vistes que permeten una correcta visualització, però deficient a
nivell de plànols de planta o constructius: no es presenta la planta de tots els espais que
conformen el pavelló, amb la que es podrien veure les interrelacions entre illes, posa
cada un dels espais per separat i aquests tampoc estan a la mateixa escala.
Es valora amb 3,5 punts
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- VECI
En la part superior de cada espai trobem estructures rectangulars amb la imatge
institucional.
Encara que la imatge superior és un element sense lligam amb l’espai dels expositors,
dissenya un gran element de forma pentagonal, que podria recordar una peça del
trencadís, i que es col·loca en la paret separadora a límit de passadís. De color
granat/bordeus, i aquest mateix color es repetirà en mostrador i expositor, donant
continuïtat al conjunt.
La proposta presentada per l’empresa reflecteix una imatge acurada del projecte, definint
totes les zones que la integren. Presenta plantes amb totes les mides dels espais i del
mobiliari inclòs, i inclou imatges amb diferents vistes que permeten visualitzar clarament
el projecte.
Es valora amb 4,5 punts
- NOE
En la part superior de cada espai trobem estructures rectangulars amb la imatge
institucional.
La imatge superior és un element sense lligam amb l’espai dels expositores.
No es resol correctament la distribució de les empreses. Hi ha un error en el número
d’expositors: només presenta 20 espais i se’n demanen 21.
El colors emprats en parets són el blanc amb l’antracita. Tot i que resulten molt elegants,
la combinació és més adequada fires de productes elaborats i gourmet que en una fira
del sector primari de fruita.
La proposta presentada per l’empresa reflecteix una imatge acurada del projecte, definint
totes les zones que la integren. Presenta plantes amb totes les mides dels espais i del
mobiliari inclòs, i inclou imatges amb diferents vistes que permeten visualitzar clarament
el projecte.
Es valora amb 3 punts

1. B. Grafisme general i panells informatius

màxim 8 punts

- THINK TANK
Presenta les estructures requerides sobre cada illa.
La gràfica institucional se situa sobre les estructures superiors de llistons de fusta. En els
espais laterals, es recolza a la paret; en l’illa central, l’estructura pren una forma
rectangular, per aconseguir una bona visual des de tots els punts de vista.
La marca Catalunya es pot veure molt clara per les grans dimensions i quan l’espai és
molt llarg, si fa falta es repeteix, però no se sap com s’il·lumina.
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En l’illa central, el costat curt del rectangle, conté el logo de Prodeca en volum.
Els plànols de localització de les empreses els proposa en un backlight, a l’entrada de la
zona Prodeca.
Es valora amb 5 punts
- INTEGRAL STANDS
Sobre cada un dels espais que conformen el pavelló de Catalunya, penja del sostre unes
estructures amb la gràfica institucional. Són de 2m d’alçada i la llargada s’adapta a la de
cada espai. En els espais laterals els hi dona una inclinació per a que sigui visible des de
diversos sentits de circulació; en l’illa central fa una estructura en rectangle que dona
visual a 3 carrers.
Indica la col·locació del planell informatiu de la ubicació de les empreses dins l’estand de
Prodeca, de cara al passadís. Sobre els renders es veu que estan correctament ubicats,
als extrems de les illes.
Es valora amb 4,5 punts
- VECI
Sobre cada espai i elevades des de les parets de fons d’estand, trobem panells
rectangulars amb la marca Catalunya incorporada.
Fan una alçada 1,5m i de llargada entre 5 i 7m segons l’espai sobre el que s’ubica.
Si bé els que estan sobre els espais laterals tindrien bona visual, no passaria el mateix en
l’illa central en la que es col·loca en l’eix central i no hi hauria prou perspectiva perquè és
molt ampla. La marca hauria de tenir més alçada.
Els plànols informatius de distribució d’empreses es col·loquen correctament a l’entrada
de l’espai comú.
Es valora amb 4 punts
- NOE
Sobre 3 dels espais i elevades des de les parets de fons d’estand, trobem les estructures
rectangulars de fusta amb la marca Catalunya en vinil. Fan una alçada 1,8m i 5m de
llargada.
Pot ser insuficient i la marca pot ser hauria de tenir més presència (posar-la en l’espai
curt i pot ser duplicar-la en el llarg.
Per a que la imatge sobre l’illa central tingui més visual, fa més ampla l’estructura
rectangular i en el costat curt també hi posa la marca.
Els plànols informatius de distribució d’empreses es col·loquen correctament a l’entrada
de la zona Prodeca.
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Es valora amb 3,5 punts

2. Zona d’empreses

màxim 28 punts

2.A. Elements Generals i parets de separació
3 punts

màxim

- THINK TANK
En general, els estands són molt nets, de color blanc, i amb elements de fusta en
separadors i mobles d’exposició.
La manca de mides en la presentació també afecta aquest apartat.
Segons pressupost, indica que les parets separadores laterals són de 2,40m, el que no
compliria les condicions demanades en concurs, però sobre les imatges es veu clarament
que no és així, que a nivell de carrer puja a 2,40m, però que 1 metro més endins,
desprès baixa a una alçada que sembla 1,80m, acceptable segons plec tècnic.
La paret arriba fins la línia de passadís, fet que treu visual i encaixona les empreses,
especialment a les que no tenen cantonada.
En aquesta paret ubica en la part més alta el nom i logotip de l’empresa.
Es valora amb 2 punt
- INTEGRAL STAND
Les parets laterals són diferents depenent del costat.
En una banda, la paret es divideixen en 2 parts: en la més interior es col·loca una caixa
de llum de 2m d’amplada per 1,8m d’alçada, que conté la imatge del producte de
l’empresa. La resta és una paret de fusta amb una part superior amb el trencadís en
fusta perforada. En projecte té una amplada de 50cm i hauria de ser més estret, si no,
l’obertura baixaria fins 1,22m, restant privacitat amb l’espai del veí.
En l’altra paret separadora de l’estand passa el mateix pel que fa a la paret del trencadís,
però no hi ha caixa de llum a la part interior.
Es valora amb 2 punts
- VECI
En general, els estands són molt nets, de color blanc, i amb elements poligonals color
bordeus en separadors, moble d’exposició i mostrador.
Les parets separadores es retiren una mica enrere, per permetre una millor visual sense
perdre la privacitat.
Tenen 1,60m d’alçada i, en el punt més proper del carrer, puja a 2m per a contenir la
informació de l’empresa.
En aquesta paret ubica en la part més alta el nom i logotip de l’empresa.
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Es valora amb 1,5 punt
- NOE
En general, els estands són molt nets, amb parets de color blanc.
Les parets laterals fan 1,8m i l’últim tram, a 1m del passadís, la paret es fa més
gruixuda, passa a ser de color antracita i puja fins a 3m. Aquesta conté la informació de
l’empresa, imatge/nom/número.
Les parets separadores es retiren una mica enrere, per permetre una millor visual sense
perdre la privacitat.
Es valora amb 1,5 punt

2.B. Mobiliari, elements d’exposició i criteris ambientals
2.B.a Taula i 4 cadires

màxim 13 punts
màxim 2 punts

- THINK TANK
Presenta una taula rodona blanca i 4 cadires, amb indicació de model.
Es valora amb 2 punts
- INTEGRAL STAND
Presenta una taula rodona amb 4 cadires.
Es valora amb 2 punts
- VECI
Presenta una taula rodona amb 4 cadires.
Es valora amb 2 punts
- NOE
Presenta una taula rodona amb 4 cadires.
Es valora amb 2 punts

2. B. b mobles i prestatgeries d’exposició de producte

màxim 4 punts

- THINK TANK
Planteja un fruiter expositor amb 3 prestatgeries.
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El taulell mostrador té vitrina superior que serveix d’exposició de producte i s’il·lumina
amb led
Preveu la col·locació de prestatgeries a la paret del fons de l’estand i en les parets
laterals. Són de color vermell, per donar una nota de color.
Es valora amb 3 punts
- INTEGRAL STAND
Planteja un mostrador inclinat per a 4 caixes de fruita.
En planta s’han dibuixat col·locades horitzontalment i redueixen el pas d’entrada a
l’interior. Es podria solucionar fàcilment canviant-les de sentit.
Al fons de l’estand, en la paret que puja simulant un tòtem, planteja 3 prestatgeries.
Es valora amb 3 punts
- VECI
En línia de façana planteja un moble expositor en el que hi caben horitzontalment 4
caixes de fruita, de melamina que combina el color blanc frontal amb el granat dels
laterals, en conjunt amb el mostrador. Presenta imatge completa i amb mesures del
element. L’inconvenient de l’expositor és que treu molta superfície dins l’estand.
La part superior del taulell mostrador també fa la funció de vitrina.
Planteja un parell de prestatges en les parets laterals separadores.
Es valora amb 3,5 punts
- NOE
En línia de façana planteja un moble expositor de fusta blanca, amb tres prestatges
inclinats per millorar la visual de la fruita exposada. L’avantatja d’aquest element vertical
adequat al producte a exposar, és que treu poc lloc a la superfície de l’estand.
A la paret del fons, 3 prestatgeries, amb il·luminació led.
En aquest sector, pot ser no es fan servir tant les prestatgeries dins l’estand i necessiten
apropar el producte a nivell de passadís.
Es valora amb 2,5 punts
2.B.c Taulell mostrador i tamboret

màxim 2 punts

- THINK TANK
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Presenta un mostrador molt ben integrat, seguint la línia de la resta d’elements de fusta,
amb vitrina expositora en la part superior.
Es valora amb 2 punts
- INTEGRAL STAND
Mostrador de melamina de color blanc, de 1,10x0,60x1,10m, amb frontal retroil·luminat
que conté imatge i logotip de l’empresa
Es valora amb 2 punts
- VECI
El taulell es un mostrador d’1x0,70x1m, de melamina que combina el color blanc frontal
amb el granat dels laterals, amb vitrina expositora en la part superior. Presenta imatge
completa i amb mesures del element.
Es valora amb 1,8 punts
- NOE
El taulell es un mostrador d’1x0,50x1m, de melamina que combina el color blanc amb la
superfície de color antracita, com els panels laterals. Presenta mesures del element.
Es valora amb 1,6 punts

2.B.d. TV

màxim 1 punt

- THINK TANK
Projecta TV de 42” i col·locada en la paret separadora lateral, el més a prop del carrer.
Aquesta ubicació fa que aquest element es vegi només en un sentit, però té l’avantatja
que ningú pot impedir-ne la visió, però no indica l’alçada.
Es valora amb 0,8 punts
- INTEGRAL STAND
Planteja una TV de 37”. Segons projecte gràfic, sembla col·locada en el expositor de
producte. No s’indica on es posaria en el cas de no necessitar mostrador.
Es valora amb 0,8 punts
- VECI
El disseny preveu una TV de 42” que situa en l’element pentagonal propera a façana de
la paret separadora lateral.
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Aquesta ubicació fa que aquest element es vegi només en un sentit, però té l’avantatja
que ningú pot impedir-ne la visió.
Es valora amb 1 punt
- NOE
El disseny preveu una TV situada a la paret del magatzem del fons de l’estand. En la part
gràfica s’indica que és de 37”; en la memòria marca que és de 40”.
Aquesta ubicació fa que aquest element es vegi frontalment.
Es valora amb 1 punt
2.B.e. Il·luminació

màxim 2 punts

- THINK TANK
De les diferents imatges que proporciona es pot comprovar que d’il·luminació dels espais
es realitza des de la paret posterior i lateral de l’estand amb tecnologia LED. De la
mateixa manera, la il·luminació general sembla que es realitza, degut a que no em trobat
major concreció a la proposta, mitjançant uns focus halògens integrats en la estructura
on es recull la imatge de Catalunya (i que no es retroil.luminada) i que donen la sensació
de ser insuficients per il·luminar correctament tot el pavelló de Catalunya.
Es valora amb 0,8 punts
- INTEGRAL STAND
La proposta planteja la realització de la il•luminació general del pavelló mitjançant focus
halogenurs integrats en l’estructura no retroi.luminada on es recull la imatge de
Catalunya. També realitza la il•luminació dels estands des de la paret posterior de
l’estand i des de les parets laterals separadores. D’altra banda preveu il•luminació per
LEDS per una millor il·luminació del producte.
Es valora amb 1 punt
- VECI
La proposta planteja la realització de la il•luminació general del pavelló mitjançant focus
halogenurs integrats en l’estructura on es recull la imatge de Catalunya i es combina amb
el fet de que la mateixa estructura es retroil.luminada reforçant la visual del pavelló. Tot i
que no es distingeix la forma en la que es realitzarà, la oferta contempla reforçar la
il·luminació dels espais amb tecnologia LED.
Es valora amb 1 punt
- NOE
La proposta planteja la realització de la il•luminació general del pavelló mitjançant focus
halogenurs integrats en l’estructura on es recull la imatge de Catalunya. També realitza
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la il•luminació dels estands des de la paret posterior de l’estand i des de l’arc amb el que
decoren les parets laterals. D’altra banda preveu il•luminació per LEDS a les
prestatgeries.
Es valora amb 1 punt

Criteris ambientals i mesures d’estalvi energètic
2.B.f. Criteris ambientals

màxim 1 punt

- THINK TANK
L’oferta no presenta el certificats de productes provinents de gestions forestals
sostenibles així com la retirada sostenible dels materials utilitzats per part d’una empresa
especialitzada en la gestió de residus tot i que fa una declaració sobre el seu pla
ambiental i com recicla els diferents materials que es generen en la seva activitat.
L’empresa està adherida al programa per a la reducció de gasos contaminants de la
Generalitat de Catalunya
Es valora amb 0,5 punt
- INTEGRAL STAND
L’oferta presenta tots el certificats de productes provinents de gestions forestals
sostenibles així com la retirada sostenible dels materials utilitzats per part d’una empresa
especialitzada en la gestió de residus.
Es valora amb 1 punt
- VECI
L’oferta presenta tots el certificats de productes provinents de gestions forestals
sostenibles així com la retirada sostenible dels materials utilitzats per part d’una empresa
especialitzada en la gestió de residus.
Es valora amb 1 punt
- NOE
L’oferta no presenta el certificats de productes provinents de gestions forestals
sostenibles així com la retirada sostenible dels materials utilitzats per part d’una empresa
especialitzada en la gestió de residus tot i que fa una declaració sobre el seu pla
ambiental i com recicla els diferents materials que es generen en la seva activitat.
Es valora amb 0,5 punts
2.B.g. Mesures d’estalvi energètic i en il•luminació

màxim 1 punt

- THINK TANK
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L’oferta planteja la il·luminació realitzada amb tecnologia LED als estands i halogenurs de
baix consum per a la il·luminació general. També adequa la il·luminació als diferents
espais.
Es valora amb 1 punt
- INTEGRAL STAND
L’oferta planteja la il·luminació realitzada amb tecnologia LED als estands i halogenurs de
baix consum per a la il·luminació general. També adequa la il·luminació als diferents
espais.
Es valora amb 1 punt
- VECI
L’oferta planteja la il·luminació realitzada amb tecnologia LED als estands i halogenurs de
baix consum per a la il·luminació general. També adequa la il·luminació als diferents
espais.
Es valora amb 1 punt
- NOE
L’oferta planteja la il·luminació realitzada amb tecnologia LED als estands i halogenurs de
baix consum per a la il·luminació general. També adequa la il·luminació als diferents
espais.
Es valora amb 1 punt
2.C. Grafisme de les empreses
punts
2.C.a. Imatge d’empresa o producte

màxim 12

màxim 5 punts

- THINK TANK
La imatge de les empreses es realitzarà sobre la paret del fons, dins de caixa de llum
d1,30x1m, que sobresurt lleugerament (falten mides) de la part alta de la paret del fons
de l’estand i la fa una mica més visible.
Es valora amb 3,5 punts
- INTEGRAL STAND
Hi ha dues zones on col·locar la imatge; en tots casos són retroil·luminats.
Una és la imatge descrita anteriorment en tant que paret separadora, de 2m per 1,80m
d’alçada. Se situa cap el fons de l’estand i la imatge està col·locada massa baixa, pel que
aquesta gran superfície difícilment es veurà des del carrer, hi ha massa elements que
dificultaran la visó: la taula de reunió, mostrador i expositor. A més, només es posa en
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un sentit de circulació, i els clients poden venir dels 2 costats. Per experiència en aquest
tipus d’imatge, sabem que s’han de posar en els dos costats de l’estand.
La segona imatge la tenim en el frontal del mostrador, d’1x1m.
Es valora amb 3 punts
- VECI
La imatge de la empresa es realitza en un calaix retroil.luminat de 1,2x1,35m, col·locada
en la paret del fons de l’estand i sota el nom de l’empresa.
La visió només és frontal, no té visual de lluny perquè no sobresurt.
Es valora amb 2,5 punts
- NOE
Cada empresa té 2 imatges retroil·luminades, a banda i banda de l’estand, properes al
carrer, de 1x1,5m i col·locades en la part superior del panell de color antracita.
La imatge es pot veure de lluny perquè el panell arriba a 3m d’alçada i al tenir-ne una en
cada costat, es veu en els dos sentits de circulació.
Es valora amb 4,5 punts

2. C.b. Nom de l’empresa o nom comercial

màxim 2 punts

- THINK TANK
Col·loca correctament el nom de l’empresa, en la part més alta i propera al carrer de les
parets separadores laterals, i està retroil·luminat.
Es valora amb 2 punts
- INTEGRAL STAND
En els separadors entre estands, en línia de façana, a manera de banderola a continuació
de la paret.
Es valora amb 1,5 punts
- VECI
S’ubicarà a la part superior de la paret del fons de l’estand i també en línia de carrer, en
el marge de la paret separadora.
Es valora amb 1,7 punts
- NOE
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S’ubicarà en la part en la part més alta i propera al carrer de les parets separadores
laterals, a nivell de carrer.
Es valora amb 1,5 punts

2.C.c. Numeració

màxim 2 punts

- THINK TANK
Col·loca correctament la numeració, en la part més alta i propera al carrer de les parets
separadores laterals, al costat del nom de l’empresa i està retroil·luminada.
Es valora amb 2 punts
- INTEGRAL STAND
En els separadors entre estands, en línia de façana, a manera de banderola a continuació
de la paret.
Es valora amb 1,2 punts
- VECI
S’ubicarà en línia de carrer, en el marge de la paret separadora, al costat del nom de
l’expositor.
Es valora amb 1,2 punts
- NOE
S’ubicarà en la part en la part més alta i propera al carrer de les parets separadores
laterals, a nivell de carrer, al costat del nom de l’expositor.
Es valora amb 1,2 punts

2. C.d. Logotip d’empresa

màxim 3 punts

- THINK TANK
Com comentat, no queda clar la representació gràfica del que presenten en la memòria.
El logotip de la empresa s’ubicarà en les parets separadores de l’estand, prop de la línia
de carrer, sota el nom i número, i retroil·luminat.
També l’inclou en el frontal del mostrador, sobre forex.
Es valora amb 2,5 punt
- INTEGRAL STAND
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Preveu la col·locació del logotip davant del mostrador d’atenció al públic, retroil·luminat,
de 50x50cm.
A la paret del fons de l’estand hi posa una estructura de fusta de 60cm d’amplada i
3,66m d’alçada. En el seu punt més alt, hi col·loca un triangle retroil·luminat en el que hi
ha el logo d’empresa enfocant cada cara a un sentit de circulació.
Es valora amb 2 punts
- VECI
Preveu la col·locació del logotip davant el mostrador d’atenció al públic i del fruiter i
també integrat a la paret separadora. En tots cassos sembla que sigui en vinil.
Es valora amb 1,5 punts
- NOE
Preveu la col·locació del logotip, en vinil, davant el mostrador d’atenció al públic i també
integrat a la paret del fons de l’estand.
Es valora amb 1,5 punts

3.- Zona Prodeca i espai internet

màxim 5 punts

Espai Prodeca
3.a) Mobiliari

màxim 2 punts

- THINK TANK
Conforme als requeriments del plec tècnic. Bones imatges, però manca de planta
detallada amb mides.
Es valora amb 1,5 punts
- INTEGRAL STAND
La ubicació final no podria ser aquesta degut l’error indicat en quant al número
d’estands, però la distribució d’aquest l’espai és correcta.
Es valora amb 1 punt
- VECI
Descrita conforme als requeriments del plec tècnic, però no hi ha imatges de la
distribució.
Es valora amb 1 punt
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- NOE
Tot i que la ubicació final no podria ser aquesta degut l’error indicat en quant al número
d’estands, l’organització d’aquest l’espai està molt ben estudiada. Presenta imatges i
mides.
Es valora amb 1 punt
3.b) Grafisme

màxim 2 punts

- THINK TANK
Poc detallat, només aplica correctament el logo de Prodeca, però no hi ha tractament de
les parets de la resta d’espais (zones taula reunions i descans)
Es valora amb 1 punt
- INTEGRAL STAND
Detallat l’espai exterior en el que es troba el punt internet, però no defineix el grafisme
de la zona de reunió.
Es valora amb 1 punt
- VECI
Poc detallat, no aporten imatges de les parets dels espais interiors.
Es valora amb 0,8 punts
- NOE
Al tractar-se d’un espai similar al dels expositors, té les mateixes caixes de llums i aplica
correctament les imatges, però no fa un tractament específic de la resta de parets.
Es valora amb 1’3 punts

3.c) Espai internet

màxim 1 punt

- THINK TANK
Conforme als requeriments del plec tècnic i ben ubicat.
Es valora amb 1 punt
- INTEGRAL STAND
Contingut conforme als requeriments del plec tècnic. Bona disposició.
Es valora amb 1 punt
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- VECI
Conforme als requeriments del plec tècnic i ben ubicat.
Es valora amb 1 punt
- NOE
Conforme als requeriments del plec tècnic, però s’ha de passar forçosament per la zona
de Prodeca per accedir-hi..
Es valora amb 0,5 punt

PUNTUACIÓ TOTAL
Imatge
General

Zona
d’emprese
s

Zona
PRODECA

TOTAL

THINK TANK

11

22,1

3,5

36,6

INTEGRAL STAND

8

20,5

3

31,5

VECI

8,5

19,7

2,8

31

NOE

6,5

19,8

2,8

29,1

EMPRESA LICITANT

Núria Hernández i Murillo
Tècnic Àrea Projectes

Montserrat Costafreda i Quesada
Tècnica Responsable de l’Àrea
Projectes

de

Barcelona, 19 de desembre de 2016
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