MERCAT DE NADAL AL CLUB TENNIS DE LA SALUT
Esdeveniment per a creatius i artesans que vulguin
presentar i comercialitzar els seus
dissenys i productes d’una manera diferent.

Dissabte 12 i diumenge 13 de desembre de 2015

A l’antiga masia del segle XVIII, l’any 1902 es va convertir en el en centre del Salud Sport
Club, que després de la guerra va canviar el nom per Club Deportivo de la Salud i el 1982 per
Club Tennis de la Salut. El 1971 Enric Giralt va fer una rèplica del rellotge de sol original que
presidia la façana.
En el bell mig de la ciutat i amb 33.000 m2 podreu avançar-vos i mostrar el vostres productes
en un espai privilegiat.

La nostra entitat es caracteritza per la gran activitat esportiva, tant d’esbarjo
com de competició, i també és reconeguda arreu pels diversos
esdeveniments socials i culturals que sempre organitzem.
Cada any impulsem noves activitats i serveis del Club dissenyant un conjunt
d’esdeveniments socials, esportius i culturals que afavoreixin la relació i
convivència entre tots els socis que formen el Club. En aquest cas,
EL MERCAT DE NADAL

Dia:
Lloc:

Telèfon
E-mail:
Web;

dissabte 12 i diumenge 13 de desembre de 2015
Club Tennis de La Salut
Mare de Déu de la Salut, 75
08024 Barcelona
932132400
ctlasalut@ctlasalut.com
www.ctlasalut.com

Difusió de l’esdeveniment
•
•
•
•
•
•

E-mail a tots els associats del Club (2.300 socis)
E-mail conjuntament amb les associacions del barri de Gràcia
E-mail a les empreses col·laboradores
E-mail a les Institucions i Federacions
El mercat també es difondrà en diferents mitjans afins al target mitjà/mitjà-alt
Pàgina web del Club – Facebook - Twitter

Normes de participació
Serà imprescindible complir amb els horaris de muntatge / desmuntatge, així com amb els
horaris establerts per l’atenció al públic.
Els dissenyadors/artesans s’hauran de proveir de tot el material necessari per al muntatge i la
decoració de l’espai assignat. Cada persona decorarà la seva carpa al seu gust, respectant
estrictament les mides assignades. Des de l’organització s’aconsellarà i valorarà una decoració
al més creativa i original possible a fi de donar el màxim relleu al producte exposat.
L’organització no es responsabilitza de possibles desperfectes, robatoris o danys produïts
durant el muntatge/desmuntatge o durant l’exposició.
Es podran fer reportatges i fotografies durant l’esdeveniment i es podran utilitzar per fins
publicitaris de l’organització.
Horaris: dissabte de 10.00 h a 18.00 h – diumenge de 10.00 h a 15.00 h
Els espais de les carpes s’ubicaran per sorteig.
Reunió informativa us n’informarem més endavant

FILOSOFIA
El Club Tennis de La Salut és un club creat fa més de cent anys i sempre s’ha donat a conèixer
per estar a l’avantguarda dins de la societat. La seva finalitat sempre ha estat la pràctica i
l’ensenyament de l’esport amb els seus valors, però sempre ha estat capdavanter amb noves
iniciatives.
Per aquest motiu, volem organitzar una edició més del “Mercat de Nadal”
del Club Tennis de La Salut

 Tots els stands que hi siguin presents són marques seleccionades amb molta cura
 El productes de qualitat i disseny estan presents en tots els àmbits des del tèxtil fins al
gastronòmic, estilisme, cura personal i decoració floral, gastronomia, etc.
 El Club Tennis de La Salut és un lloc on podràs donar a conèixer el teu producte,
generar sinergies amb els altres stands i buscar negoci alternatiu
 Crearem un ambient exclusiu, inigualable i immillorable a la ciutat de Barcelona.
 Un espai on podreu passar tot un dia gaudint de l’ambient i de les activitats que es
duran a terme.
Preu:

1 dia: 40 € - 2 dies: 55 €

Altres
Servei de Bar i Restaurant, disponible a qualsevol hora durant l’esdeveniment
Us esperem.

e-mail: ctlasalut@ctlasalut.com
Tel. 932132400

