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GO MOBILITY BY MUBIL EUROPAKO HEGOALDEKO 
MUGIKORTASUN JASANGARRIAREN BALIO 
KATEAREN ELKARGUNE PROFESIONALA DA,  NON 
MUGIKORTASUN IRTENBIDE GARBIAK, IRISGARRIAK, 
SEGURUAK ETA KONEKTATUAK BATERA DATOZEN

ZERGATIK IZAN ERAKUSKETARI GO MOBILITY BY MUBIL AZOKAN?
Nazio zein nazioarte mailako bisitari 
profesionalak ezagutu

Kontaktu komertzialak sustatu

Bezeroak fidelizatu

Erabakiak hartzeko gaitasuna duten 
erosle espezializatuekin harremanak 
sortu

ETA GAINERA...

Berrikuntzen 
erakustokia

Truke komertzialen  
gunea

Sektorearekiko 
eragina zabaldu

Sinergiak 
ahalbidetu

Talentua erakarri Negozio-erlazio 
berriak sustatu

Sektoreko 
etorkizuneko erronkak 

eta joerak ezagutu

Ingurumenaren 
iraunkortasuna 

sustatu

GO MOBILITY by MUBIL azokak mugikortasun iraunkorraren alderdi industrial eta digitaleko 
profesionalak biltzen ditu: fabrikatzaileak, erosleak, produktuen, zerbitzuen eta irtenbideen 
hornitzaileak, enpresa liderrak eta preskriptoreak.

Bi egun non berriak aurkeztu, networking-a egin, harreman berriak sustatu eta akordio komertzialak lortu.

Networking-a errazten duten 
tresnak eskuragarri

Marka posizionamendua 
indartu

Azokaren hedapen 
kanpainaren parte izan zaitez: 
komunikabide espezializatuak, 
orokorrak eta sare sozialak

ROI

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



+34 943 667 788 info@gomobility.eus www.gomobility.eus

AZOKAKO JARDUERAK

Hitzaldiak

BATZORDE TEKNIKOA
GO MOBILITY by MUBIL azokak mugikortasun 
jasangarriaren arloan adituak diren bertako, nazio 
mailako zein nazioarteko adituez osatutako batzorde 
tekniko baten laguntza izango du.

ZERGATIK EUSKADIN?
Mugikortasun jasangarriaren arloan lan egiten 
duten eskualdeen abangoardian dagoelako 
eta eskarmentu handiko industria, teknologia 
eta ikerketa-ehun berritzailea dituelako. 

GO MOBILITY by MUBIL azokak Mubilek 
(mugikortasun jasangarri eta adimenduneko 
gunea), Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko 
Jaurlaritzak sustatzen dute.

ERAKUSKETARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIAGO NAHI AL DUZU?

Exhibitor’s Corner

City Market Place Hosted Buyer egitaraua

NON? FICOBA-N
FICOBA, Gipuzkoako Erakustazoka. Irunen 
kokatuta, Euskadi-Nafarroa-Akitania 
euroeskualdeko bihotzean dago.

Test Drive gunea

Poster Europearren gunea



PARTE HARTZEKO TARIFAK

Tarifa guztien barne doaz:

EARLY BIRD DESKONTUA: 2021/10/18 arte 
Ez ezazu aukera galdu!

(“Lurzorua soilik” eta “Stand Modular Pack” tarifei soilik aplikatzen zaie deskontua)

Web katalogoan eta 
azokari buruzko informazio 

orokorrean sarrera

B2B bilerak adosteko 
aplikazio informatikoa

Bisitarientzako 
gonbidapenak

Doako 
aparkalekua

1. AUKERA: LURZORUA SOILIK

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

2. AUKERA: STAND MODULAR PACK-A

Stand modularraren pack-ak barne hartzen ditu: 
- Lurzorua 
- Stand modular zuriaren egitura 
- Errotulua 
- Moketa 
- Koadro elektrikoa 
- Mahaia, 3 aulki eta erakusmahaia, edo mahai altua, 3 taburete eta erakusmahaia 
- Erantzukizun zibileko asegurua

Gutxieneko 
eremua:
12m2

Prezioa:
24m2 arte: 183€/m2  
25m2tik aurrera: 165€ el m2 gehigarria 
+ %10 BEZ

12m2-ko STAND MODULAR 
PACK-AREN ADIBIDEA

12m2-ko Stand Modular Pack-aren prezioa = 2.196€ 
M2 gehigarriaren prezioa (24m2 arte) = 183€

+ %10 BEZ

%15eko deskontuarekin (standa 2021/10/18 baino 
lehen kontratatuz)  
12m2-ko stand modular pack-aren prezioa = 1.867€ 
M2 gehigarriaren prezioa (24 m2 arte)  = 156€

-%15



3. AUKERA: START UP ENPRESENTZAKO STAND PACK-A

Start up enpresentzako pack-ak barne hartzen ditu: 
- Lurzorua
- 2x2 m-ko stand modular zuriaren egitura
- Errotulua
- Moketa
- Koadro elektrikoa
- Mahai altua eta bi taburete

Eremua:
4m2

Prezioa:
512€
+ %10 BEZ

TEST DRIVE GUNEA
Barneko erakusketa eremuan stand-a kontratatutako enpresek, kanpoaldeko erakusketa eremuan gunea 
kontratatzeko aukera daukate, produktuak erakusgai izateko eta bisitariek erabiltzeko edota martxan 
ikusteko aukera izan dezaten. 

Eremua:
aparkaleku bat (5x2 m)

Prezioa:
306€
Ez du konexio-zerbitzurik hartzen 
barne. Eskatu antolakuntzari.

+ %10 BEZ

GO MOBILITY by MUBIL azokan erakusketari izateko, jar zaitez gurekin 
harremanetan:

+34 943 667 788 info@gomobility.eus

PARTE HARTZEKO TARIFAK
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TEST DRIVE

www.gomobility.eus



NOR DA ERAKUSKETARIA?

NOR DA BISITARIA?

Ibilgailu 
desberdinen eta 

mugikortasun 
bertikaleko 

fabrikatzaile, 
muntatzaile edo 

azpikontratak

Bidaiari, merkantzia 
eta hondakinen 

operadoreak

IKT-ak 

Mugikortasun 
iraunkorreko 

soluzio 
integralak

Energia  
biltegiratzea

Kargatzeko 
azpiegiturak

Mugikortasun 
konektatuko 

edota 
partekatuko 
irtenbideak

Garraio-sistema 
adimendunez 
hornitzen duten 
enpresak (ITS)

Teknologia 
eta ikerketa-

zentroak

Energia 
hornitzaileak Start-up -ak Osagaien 

fabrikatzaileak

Unibertsitateak 
eta lanbide-

heziketa 
zentroak

Ingeniaritza, 
herri-lanak eta 
azpiegiturak

Finantza 
zein aseguru 
erakundeak

Flota publiko 
eta pribatuen 
kudeatzaileak

Administrazio 
publikoko ordezkariak 

eta teknikariak 

Industria osagarria 
negozio-aukera 

berrien bila

Karga-azpiegituren 
kudeatzaileak. 

Eraikuntzako eta 
arkitekturako 

enpresak.

Ibilgailuen 
salmenta eta 

konponketarako 
establezimenduak

Azken erabiltzailea 
xede duten azpiegiturak 

kudeatzen dituzten 
enpresak (merkataritza-

guneak, aparkalekuetako 
kudeatzaileak, finken 

administrazioak…)

Taxi-operatzaileak, 
ibilgailu partekatuko 

zerbitzuak, eta 
gertutasuneko 

garraio eta 
banaketako 

enpresak

Unibertsitateak eta 
Lanbide Heziketako 

zentroak 

Inbertsioko edo 
arrisku-kapitaleko 

sareak



Ibilgailuen, autobusen, bizikleten 
eta mikromugikortasunaren 
erakustaldiak eta probak.

Nazio mailako zein nazioarteko 
hizlariek mugikortasun 
iraunkorraren industriaren 
garapenaren eta etorkizunaren 
ikuspegia eskainiko dute.

Enpresa erakusketarien hitzaldi 
komertzialak eta teknikoak.

Mugikortasun iraunkorreko 
Europako proiektuen azalpena.

Hiri-mugikortasun jasangarrian 
erronka zehatzak dituzten 
Europako hirien eta horiei aurre 
egiteko produktuak, zerbitzuak eta 
konponbideak proposatzen dituzten 
enpresen arteko topagunea.

NOLAKOA DA GO MOBILITY BY MUBIL?

TEST DRIVE

EXHIBITOR’S CORNER EUROPAKO POSTERRAK

HITZALDIAK CITY MARKET PLACE

ERAKUSKETA GUNEA

MATCHMAKING
Agenda aldez aurretik antolatzeko 
plataforma eta bilera horietarako 
gunea.



Donostia 5 km
Biarritz 20 km
Bilbao 115 km

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

Donostia 20 km
Bilbao 115 km
Bordeaux 215 km

FICOBA, Gipuzkoako Erakustazoka
Iparralde etorbidea, 43. 20302 Irun (Gipuzkoa)
www.ficoba.org / T: +34 943 66 77 88

LEKUA

LAGUNTZEN DUTE

SUSTATZEN ETA BULTZATZEN DU ANTOLATZEN DUTE


