EL CALENDARI
MARÇ, 18
ABRIL, 15
MAIG, 06 · DANCING!
JUNY, 03 - SUMMER DESIGN
JULIOL, 08 - EXÓTICO
SETEMBRE, 16 - MOBLES I HOME DECOR
OCTUBRE, 07 - STREET & URBAN CLOTHING
NOVEMBRE, 11 - WINTER DESIGN

VOLS PARTICIPAR?
1. Ves a la nostra web
2. Busca l’apartat “inscripcions” (podem resaltar el nom?)
3. Llegeix-te els pdfs que et proporcionem (espai, horaris,
condicions, etc)
4. Omple el formulari seleccionant la edició en la que vols
participar.
5. Dóna-li al ENVIAR! La Organització valorarà la teva
proposta i et contactarà.

hola@llotjadeldisseny.com
www.llotjadeldisseny.com
609684761 — Àlex Marés Garcia

QUÈ ÉS LA LLOTJA DEL DISSENY?
La Llotja del Disseny vol esdevindre el mercat urbà de referència
per els dissenyadors i creatius independents que vulguin viure
una experiència única en un espai històric, en ple centre cultural i
comercial. La Llotja del Disseny fa especial èmfasis en seleccionar
productes de disseny d’alt valor afegit, és a dir, amb un procés on
primi la producció a petita escala i amb un projecte vital al darrere
per explicar, atenta sempre a les tendències en quant a materials,
tècniques i dissenys.

OPINIONS DELS EXPOSITORS
Desde avui mateix em declaro acèrrima seguidora vostre. I per la meva
part ja he començat a parlar meravelles de la Llotja... Segur que funcionarà
molt bé! - ELISABETA

A la llotja del disseny cuiden sempre fins al mínim detall, totes les
parades segueixen una mateixa línia decorativa i, sobretot, fan una molt
bona campanya de comunicació! Per a nosaltres, el tret distintiu i més
important és que donen la oportunitat a marques com Uaïa de poder
créixer i donar-se a conèixer en un ambient molt proper. - UAÏA

PRINCIPALS DETALLS
1. Ens ubiquem a la Plaça de la Porxada de Granollers, sota una
estructura coberta ubicada al bell mitg del centre peatonal i històric.
2. Un dissabte al mes de 10:30 a 21:00
3. Amb una afluència auditada de +50.000 persones/dia al centre de la
ciutat (segons informes auditats)
4. Amb mobiliari a càrrec de la Organització: et deixem cadira, taula,
burres i punt de llum.

Felicitats per la primera edició de la Llotja del disseny i gràcies per
comptar amb mi :) Crec que la iniciativa ha estat un encert i un èxit de
públic. Repetiré segur! - ANN CID

LA LLOTJA DEL DISSENY:
UNA APOSTA CLARA

5. Descàrrega i muntatge molt fàcil: accés per a vehicles a menys de 10
metres de l’espai de venta.

•

GRAN AFLUÈNCIA DE PÚBLIC*

•

TOTHOM CONEIX LA PORXADA!

6. Amb posibilitat d’estacionar el teu vehícle en parking vigilat per 4€/
dia.

•

APOSTEM PER DISSENY INDEPENDENT

•

PREU IRRESISTIBLE: 89€ + IVA

•

MOLTES FACILITATS LOGÍSTIQUES

7. Concerts i activitast lúdiques en cada edició, juntament amb workshops
artístics a càrrecs de reconeguts artistas i creatius.

*Informes auditats

