MERCADO
DAS
ARTES CÉNICAS

30 DE NOVEMBRO,
1 E 2 DE DEZEMBRO
FEIRA DE VALLADOLID

Mercartes 2021: um espaço de encontro, debate e negócios

Na última edição, MERCARTES recebeu mais de mil profissionais e 125
organizações expositoras de toda a cadeia de valor: criadores, produtores,
distribuidores, expositores, prestadores de serviços, entre outros.
MERCARTES é um projecto consolidado de unidade sectorial, que tem como
objectivo dar maior visibilidade ao sector das artes performativas, reforçar o
sentimento de pertença e promover o negócio.
A sua nona edição será realizada nos dias 30 de Novembro, 1 e 2 de
Dezembro em Valladolid. Os dois primeiros dias serão o mercado, enquanto no
dia 2 de Dezembro se realizará o Fórum MERCARTES.

Objetivos gerais

Tornar-se um mercado cultural de referência, orientado para o surgimento
do negócio, multiplicador de oportunidades e montra de novidades.
Reforçar o sentimento de pertença à comunidade do sector, o que
permite fixar na memória o seu inquestionável valor como factor de
coesão.
Melhorar o quadro das relações entre os profissionais do sector, a partir
da padronização do diálogo e do exercício de uma prática profissional
responsável entre iguais.
Abordar um plano de internacionalização que, através da figura do "país
convidado", promova a participação de profissionais internacionais e a
troca de experiências.

O que a MERCARTES lhe oferece?
Extrella MERCARTES, assessoria aos expositores, para orientá-los no
desenho de sua estratégia comercial.
Apadrinhamento, uma atividade que permite a troca de experiências
entre profissionais de diferentes gerações.
Fórum MERCARTES destinadas à reflexão e à aprendizagem.
Reuniões de negócios, com possibilidade de filtrar as buscas por
atividade profissional, setor de interesse e origem.
Mediadores, que promoverão encontros entre profissionais, especializados
em: teatro, dança, circo-estreia, música, e infância e juventude.
MERCARTES catálogo online e impresso, para reconhecer os
expositores e profissionais presentes.
APP MERCARTES com informação actualizada da edição de 2020.
Guias de ajuda e área online privada para expositores e profissionais.
Tarifas com desconto para reservas de hotéis e restaurantes.
Informação sobre a programação cultural dos principais espaços
cénicos da cidade.

Portugal: país convidado
Um dos principais objectivos do MERCARTES 2021 é promover a abertura a
mercado internacional, a fim de atrair profissionais de outros países que têm
interesse em partilhar os seus projectos e em conhecer o mercado espanhol.
O panorama artístico português tem evoluído significativamente nos últimos
anos. A visão inovadora de muitos dos seus festivais, o desenvolvimento de
dramaturgias contemporâneas de alto nível artístico e o reconhecimento da
cultura performativa nas políticas públicas, são a base da transformação.
Reconhecemos a importância de colocar os dois territórios e os dois modelos
em relação, tentar encontrar semelhanças, promover iniciativas e projectos de
colaboração conjunta.

Como se pode participar?
RESERVA
ANTES 14 DE
SETEMBRO

Formatos de participação

Preço 2021

Preço com desconto

6m

770 €

616 €

12 m2

1.155 €

924 €

24 m2

2.100 €

1.680 €

16 m2

800 €

640 €

32 m2

1.400 €

1.120 €

48 m2

2.000 €

1.600 €

1 m2

250 €

200 €

35 €

Gratuito

250 €

--

1 Pág. Inteira

350 €

--

2 Pág. Inteiras

650 €

500 €

Stand modular

2

Terra libre

Ponto de informação
Acreditação de profissionais
Publicidade no catálogo

1/2 Pág.

IVA NÃO INCLUÍDO

Do 16 do Junho a 14 de
Setembro às 14 h (GMT+2):
20%
de
desconto
na
contratação de um estande,
inscrição
gratuita
de
profissionais e um desconto na
contratação de 2 páginas
completas de publicidade.
Teremos um sistema de
contratação de stands
online, o que lhe permitirá
escolher a localização do stand
de acordo com a data da
reserva.

CONTACTE-NOS
Diretora:
Nines Carrascal
(+34) 646 641 769 · comisariado@mercartes.es
Coordenação Executiva:
Tania Swayne
(+34) 650 445 554 · coordinacion@mercartes.es
Comunicação:
Carolina Ethel (comunicação nos media)
(+34) 664 672 802 · comunicacion@mercartes.es
Extrema Comunicación (comunicação online)
(+34) 689 608 458 · info@extremacomunicacion.com
Comercialização:
Daniel Rodríguez · Feira de Valladolid
(+34) 98 342 91 27 · comercial@mercartes.es
Atenção aos expositores e proﬁssionais:
Carlos Gosch
(+34) 91 819 26 60 (ext. 1) · expositores@mercartes.es

ORGANIZAÇÃO

LOCAL

COLABORAÇÃO

www.mercartes.es

Todas as notícias sobre a
MERCARTES, no seu email.
Inscreva-se aqui!

