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zergatik izan erakusketari uniren?

  Soldadura-zerbitzuetako 
bisitari profesional erosle 
eta preskriptoreengana 
iristeko modua da 

  Kontaktu komertzialak 
sortzen dira

Berrikuntzen 
erakustokia da

Truke komertzialen 
gunea da

Inpaktua sortzen 
du sektorean

Sinergiak  
sortzen ditu

Talentua  
erakartzen du

Harreman 
komertzialak 

bultzatzen ditu

Sektoreko erronkak 
eta joerak  

hedatzen ditu

Zure markaren 
zabalkunde-maila 

handitzen da

  Marka posizionatzen  
du sektorean

   Networking-erako tresnak 
eskaintzen dira

 Bezeroak fidelizatzen dira

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

unire soldaduraren balio-katean eta 
material anitzeko, desmuntagarriko eta 
desmuntaezineko lotura-teknologietan 
espezializatutako azoka profesionala da

Hiru hitzordu dituen jardunaldi bakarra:

UNIRE, Soldadura eta beste Lotura-Teknologia batzuen Azoka

CESOL Soldaduraren eta Lotura Teknologien Espainiako 
Elkartearen 23. Jardunaldi Teknikoak

UNIRE Soldadurako 1. Lehiaketa

1

2

3

eta gainera...
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zergatik soldaduran eta lotura 
teknologietan espezializatutako azoka bat?

erakusketari buruzko informazio gehiago nahi al duzu?

Balio-kate osoan eraginkortasuna eta produkti-
bitatea hobetzeko erronka du industriak. UNIRE 
azokak soldadura- eta lotura-teknologietan 
jartzen du arreta. Eragiketa horiek funtsezko 
osagaiak dira balio erantsiko kate askotan, eta, 
batzuetan, fabrikazio-kostuen % 50 izatera ere 
irits daitezke.

Soldadura eta lotura-teknologiak oso portzen-
taje handian agertzen dira industria-produktue-
tan, eta, alde horretatik, haien kalitatearen ara-
berakoa izaten da amaierako produktuaren 
fidagarritasuna. Zeharkako sektore bat da, eta 
ia esparru guztietan aplikatzen da industria-
prozesuetan; besteak beste, automobilgintzan, 
trenaren industrian, ontzigintzan, industria 
aeroespazialean, energia eolikoaren industrian, 
eraldaketa metalikoarenean...

unire leku ezin hobea da sektoreko 
azken nobedadeak ezagutzeko,  

bereziki enpresa txiki,  
ertain eta handiei beren prozesuak 

optimizatzen eta hobetzen laguntzeko.

zergatik Ficoban,  
gipuzkoako erakustazokan?

Euskal Herriko industria-kontzentrazioa Esta-
tu espainiarreko garrantzitsuenetako bat da. 
Industria-kultura indartsua dago hemen, eta 
industria-sare horretan, prozesu garrantzitsu-
ak dira soldadura eta beste lotura-teknologia 
batzuk. Horrez gainera, punta-puntako zentro 
teknologikoak eta ikertzaileak ere badaude, eta 
baita industria, ikerketa eta sistema eta tekno-
logietako formazioa sustatzen lan egiten duten 
erakundeak ere.

UNIREk soldaduran eta lotura-teknologietan 
espezializatutako poloa izan nahi du, hain zuzen, 
Espainiako iparraldeko erdialdean eta Estatuko 
beste eremu oso industrializatuetan soldadura-
zerbitzuak erabiltzen dituzten enpresak bilduko 
dituen poloa.

Gainera, Ficoba mugaz gaindiko esparruan 
dagoenez gero, UNIRE azoka erraz izan daiteke 
enpresa eskaintzaileen eta Frantziako hego-
mendebaldeko bezero potentzialen arteko topa-
gunea ere.



parte hartzeko tarifak

Tarifa guztien barne doaz:

earlY Bird deskontua: 2022/11/30 arte
aprobetxa ezazu aukera hau!

Azokaren web katalogoan 
sartu eta informazio 

orokorra jasotzea

Gutxieneko
eremua:
12m2

B2B bilerak hitzartzeko 
aplikazio informatikoa

Bisitarientzako 
gonbidapenak

Doako aparkalekua

1. aukera: lurzorua soilik

Prezioa: 108€/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

-%15

Prezioa: 
• 24m2 arte: 201€/m2

• 25m2tik aurrera: 183€ m2 gehigarria
+ %10 BEZ  

12M2-Ko STAND MoDULAR PACK-AREN 
ADIBIDEA 

Stand modularraren pack-aren prezioa 12m2 = 2.412€ 
M2 gehigarri bakoitzeko prezioa (24m2 raino) = 201€

%15eko deskontuarekin (stand-a 2022/11/30 
baino lehenago kontratatuta)

Stand modularraren pack-aren prezioa 12m2 = 2.050€ 
M2 gehigarri bakoitzeko prezioa (24m2 raino) = 171€

+ %10 BEZ  



parte hartzeko tarifak

Eremua: 
4m2

3.aukera: start up enpresentzako stand paCk-a

soldadurako eta lotura  
teknologietako 23. Jardunaldi 
teknikoak  2023ko Martxoaren 7-9

Irun - Donostia

+34 943 66 77 88 info@expounire.org www.expounire.org

unire azokan erakusketari izateko, jar zaitez gurekin harremanetan:

CESOLen Soldadurako eta Lotura Teknologietako XXIII. Jardunaldi Teknikoak 

2023ko martxoaren 7, 8 eta 9 egingo dira, Ficoban, UNIRE Azokarekin batera. 

Hori izango da, soldaduraren eta lotura-teknologien munduko gertaera garran-

tzitsuena, eta aukera emango die profesionalei beren denbora eta beren en-

presako kostuak optimizatzeko.

Sektoreko adituen artean esperientziak eta ezaupideak trukatzeko topaketa 

izango dira jardunaldiak.

www.cesol.es/23jornadas | (+34) 91 475 83 07 | jornadas@cesol.es

Antolatzen du:

Prezioa: 
403€
+ %10 BEZ  

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
- Erantzukizun zibileko asegurua



nor da erakusketaria?

Sektore hauetako enpresetako soldadura-zerbitzuetako profesional preskriptoreak, erabakitzaileak eta erosleak:

nor da bisitaria?

soldadurarako 
eta ebakidurarako 

ekipo  
eta produktuen 
fabrikatzaileak / 

banatzaileak

kontsumigarrien, 
gas industrialen 

eta material 
betegarri  

eta ekarpenekoen 
fabrikatzaileak / 

banatzaileak

itsasgarriak
segurtasun- 
eta babes-

ekipamendua

industriari 
laguntzeko 
zerbitzuen 

hornitzaileak

ebakidura, 
soldadura, 

transformazioa, 
konformazioa, 

konponketa 
eta soluzio 

automatizatuak

Homologazioa  
eta ziurtagiriak 

ingeniaritzak

ikuskaritza  
eta entseguak

aholkularitza

Formazioa

sektoreko  
elkarteak

sentsoreen 
teknologia  

eta metrologia

gainazalen 
tratamendu 
termikorako 
teknologia

i+g soldadurako 
eta loturako 
teknologian

automobilgintzako, 
tren-industriako, 

industria 
aeroespazialeko 
eta ontzigintzako 

fabrikatzaileak

transformazio 
metalikoa

galdaragintza
obra publikoko 

makineria
energia sortzeko 

industria

instalazio eta 
egitura metalikoen 

eraikuntza. 
Muntaketa 
industriala

azpikontratazioko 
enpresak

Mantentze- eta 
konpontze-lanetako 

enpresak

ekipamendu-onda-
sunen fabrikatzaileak

 Offshore 
plataformak

Formazio-zentro 
espezializatuak



zer aurkituko duzu uniren?

Erakusketa-eremua Simulazio-kornerra

Soldadurako 
lehiaketa

Matchmaking

Produktu 
erakustaldiak

Parte har ezazu erakusketari  
gisa azokan bezero  

berriengana iristeko,  
zure salmentak bultzatzeko  

eta lehiatik bereizteko

Frogatu soldatzaile gisa  
dituzun trebetasunak

CESOLek koordinaturik, UNIRE 
Soldadurako 1. Lehiaketa egingo 

da, soldadurako ikasleei eta gazte 
profesionalei zuzenduta

unire esklusiboki material-loturaren  
eta horren teknologien inguruan egiten den 

azoka bakarra da estatu osoan

Bi egun nobedadeak aurkezteko, networking-erako eta harreman berriak eta akordio komertzialak sortzeko.

Presta ezazu aurretik  
zure B2B agenda

Ezagutzera eman  
zure produktuak

Exhibitor’s Corner

Zure azken nobedadeei  
buruzko hitzaldi komertzial  

edota teknikoa eskaini ezazu



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

BAZKIDE LAGUNTZAILEAANToLATZEN DUBABESTEN DU


