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Sustainable Mobility 
Industry Exhibition

GO MOBILITY k ekimen hau antolatzen du, mugikortasun jasangarriaren inguruko proiektu europearrei erakusketa eta zabaltze gune 

bat  eskeintzea helburutzat eukita. 

Gehinez 20 proiektu europear (Go Mobility-k aldez aurretik aukeratutakoak) haiei buruzko informazioa “poster” formatu batean 

aurkeztuko dute Go Mobility-ko bisitarien aurrean. Honen bitartez,  balio erantsi handiko kolaborazioak sortzeko aukera emango da. 

ZER DA MUGIKORTASUN JASANGARRIAREN INGURUKO 
PROIEKTU EUROPEARREN POSTER GUNEA?

www.gomobility.eus

EKIMENAREN XEHETASUNAK

Lucía González  lucia.gonzalez@edenwaygroup.com  +34 637 716 865

POSTERRAK AURKEZTEKO IZEN EMATEAK HURRENGO EMAIL HELBIDERA 
BIDALI BEHAR DIRA 2018KO UZTAILAREN 31A BAINO LEHEN

 Posterren erakusketa gunea 

azokaren ordutegian zehar 

egongo da irekita: azaroaren 

27 eta 28an 9.30h-etatik

18h-ak arte

Proeiktu bakoitzeko ordezkari 

bat egon beharko da poster 

guenean bertaratutako guztiei 

beharreko azalpenak eman ahal 

izateko, hurrengo ordutegian: 

9.30h-etatik -13.30h-etara eta 

15h-etatik -18h-etara

Posterraren dimentsioak: 120 cm 

altuera  y 90 cm zabalera.

Posterren egileak edizioa, 

inpresioa eta kolokazioaz 

arduratu beharko dira.

Tokia: Ficoba,Irun,España.

Mugikortasun 
jasangarriaren inguruko 
proiektu europearren 
poster gunea

Sustatu eta bultzatzen du: Laguntzen du: Antolatzen du: Antolakuntzan lagundu du:
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Proektiuaren izena

Harremanetarako pertsona

Erakundea/Enpresa

MUGIKORTASUN JASANGARRIAREN INGURUKO 
PROIEKTU EUROPEARREN POSTER GUNERAKO 
IZEN EMATEA

Proiektuaren deskribapen laburra:

Email-a

Telefonoa

Behin beteta, bidali mesedez 2018/7/31 
baino lehen hurrengo helbidera

lucia.gonzalez@edenwaygroup.com

Mugikortasun 
jasangarriaren inguruko 
proiektu europearren 
poster gunea

Sustatu eta bultzatzen du: Laguntzen du: Antolatzen du: Antolakuntzan lagundu du:

2016/679 (EB) Erregelamenduak eta gure pribatutasun-politikak (www.ficoba.org webgunean) xedatutakoaren arabera, jakinarazten dizugu FICOBA FUNDAZIOAREN fitxategietan sartuko 
direla eman dizkiguzun datuak, zuri etorkizuneko ekitaldien berri emateko. Sarbidea izateko, zuzentzeko, ezabatzeko eta ahaztua izateko, mugatzeko, eramangarritasunerako eta aurka 
egiteko eskubideak balia ditzakezu, idazki bat bidaliz FICOBA FUNDAZIORA (Iparralde etorb., 43. 20302 Irun) edo ficoba@ficoba.org helbide elektronikora.
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