
TERMES I CONDICIONS 
HOSTED BUYER PROGRAM 
Piscina & Wellness Barcelona 2023 

En participar al Programa Hosted Buyers de Piscina & Wellnes Barcelona 2023, 

accepta automàticament els termes i condicions següents: 

 

1. L'elecció dels Hosted Buyers es determina en funció dels criteris de participació 

assenyalats per l'Organització: perfil professional, dades econòmiques de l'empresa, 

projecte d'inversió, zona geogràfica, límit de places i restriccions pressupostàries. La 

decisió adoptada per l'Organització es podrà recórrer. 

2. El Hosted Buyer una vegada admès per l'Organització, tindrà un període limitat per 

confirmar la seva participació i realitzar els tràmits necessaris (viatge, hotel, etc.). 

Aquest període es comunicarà al Hosted Buyer una vegada confirmada la seva 

participació. En cas que el participant sobrepassi el temps fixat per confirmar la seva 

participació, l'Organització podrà desestimar la seva candidatura o el Hosted Buyer 

haurà d'abonar la possible diferència en el preu dels bitllets d'avió o reserves d'hotel. 

3. Les persones participants admeses al programa, podran beneficiar-se de les 

següents avantatges: 

 

NETWORKING i CONTINGUT 

• Agenda personalitzada de reunions amb expositors, key players o partners. 

• Accés a la Networking Area/Sala VIP, trobades de negoci b2b a mida amb expositors. 

• Accés a la sala VIP/Speakers room. 

• Esdeveniments networking exclusius per a compradors. 

• Invitació a la Gala Dinner i Piscina & Wellness Awards 2023. (subjecte a 

disponibilitat). 

SERVEIS 
• Cobertura total o parcial de les despeses de viatge i/o allotjament. 
• Entrada Hosted Buyer gratuïta d'accés preferencial per a tots els dies de celebració 
del saló. 
• Atenció prioritària en inscripció a activitats i acreditació onsite. 
• Accés a Networking Area/Sala VIP: espai de descans, business centre, networking i 
coffee àrea. 
• Welcome Pack amb el Planning d´agenda de reunions i guia de la ciutat. 
• Atenció personalitzada durant la visita, situada al Networking Area (sala VIP). 
• Guarda-roba. 
• Pàrquing. 
 

4. Qualsevol altre despesa que l'Organització no s'hagi compromès a cobrir al 

confirmar-li la seva acceptació en el programa correrà a càrrec de cada participant. 

5. El Hosted Buyer tindrà les següents obligacions: 

• Preacreditar-se i recollir el seu passi a l'arribada al recinte firal així com presentar-se 



als organitzadors del Hosted Buyer Program. 

• Mantenir com a mínim 4 reunions amb expositors del seu interès. La planificació de 

l'agenda de reunions anirà a càrrec de l'Organització. 

• Participació en activitats de networking proposades per l'Organització. 

6. En cas que un participant cancel·li la seva participació una vegada s'ha emès el seu 

bitllet i/o reservat el seu hotel, haurà d'assumir el pagament de l'import total de les 

despeses en les que pogués incórrer arrel de la cancel·lació. 

7. Si un participant no assisteix al Saló o incompleix les seves obligacions com Hosted 

Buyer (punt 5), haurà de reemborsar a l'Organització les despeses de viatge i/o 

allotjament. 

8. En el moment d'organitzar el seu viatge/allotjament, l'agència de viatges oficial del 

saló li sol·licitarà les dades de la seva targeta de crèdit i una autorització, que ens 

permeti deduir de la seva targeta les despeses addicionals no cobertes per 

l'Organització (veure punt 3) així com les penalitzacions per cancel·lació, no 

assistència o incompliment de les obligacions per part del Hosted Buyer (veure punts 

5,6 i 7). 

9. Només es reservaran vols en classe turista des d'aeroports principals. L'aeroport de 

sortida i arribada ha de ser el mateix. 

10. En participar al Programa Hosted Buyers, presta el seu consentiment perquè les 

dades de contacte generals de la seva empresa (nom, país, productes i pàgina web), 

així com el seu nom i càrrec, figurin a la pàgina web de Piscina & Wellness Barcelona 

i/o materials impresos de la fira en qualitat d'empresa/professional participant. 

11. La participació a la fira en qualitat de Hosted Buyer no es transferible. Si es veiés 

obligat a cancel·lar la seva participació a la fira, un altre persona de la mateixa 

organització tindrà la possibilitat d'ocupar la seva plaça. L'Organització tindrà l'última 

paraula respecte a la persona designada per la substitució. 

12. Aquells Hosted Buyers que necessiten un visat per viatjar a Espanya hauran de 

posar-se en contacte amb l'Organització per sol·licitar la carta d'invitació. Els Hosted 

Buyer que no puguin viatjar per falta de visat vàlid estaran subjectes al pagament de 

les penalitzacions per cancel·lació o no assistència (veure punts 6 i 7). 

13. Aquells Hosted Buyers que no disposin d'un passaport vàlid per viatjar a Espanya, 

estaran subjectes al pagament de les penalitzacions per cancel·lació o no assistència 

(veure punts 6 i 7). 

14. L'Organització no cobreix les despeses derivades de proves COVID sol·licitades per 

poder viatjar a algunes destinacions. Els hosted buyers hauran d'assumir els costos 

d'aquests requisits de viatge. Els hosted buyers que no puguin viatjar per falta 

d'aquestes proves quan així es requereixi, estaran subjectes al pagament de les 

penalitzacions per cancel·lació o no assistència (vegeu punts 6 i 7). 

15. L'organització es reserva el dret a reduir o ampliar la durada del Saló, així com a 

ajornar-ne la celebració, sempre que ho aconsellin circumstàncies especials o ho 

exigeixin causes de força major. Aquestes circumstàncies no seran motiu suficient 

perquè el Hosted Buyer cancel·li la seva participació ni per exigir qualsevol tipus de 

compensació en concepte de danys i perjudicis. 



Política de Privadesa i informació sobre protecció de dades personals. Responsable del 

tractament: FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA, amb CIF Q-0873006-A, amb 

domicili a Av. Reina Mª Cristina s/n, 08004 Barcelona i les seves empreses 

participades Alimentaria Exhibitions S. L. U. i Fira Barcelona International Exhibitions 

and Services S. L. Finalitat: dades en relació amb la seva participació com a Hosted 

Buyer al saló Piscina & Wellness Barcelona. Legitimació: Consentiment atorgat per 

linteressat. Destinataris: No hi ha cessió de les vostres dades a tercers. Drets: teniu 

dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades personals, així com els drets de 

portabilitat i limitació del tractament que es detallen en la informació addicional. 

Informació addicional: podeu consultar la informació addicional i detallada sobre 

protecció de dades a la nostra pàgina web www.firabarcelona.com, a l'apartat “Política 

de privadesa”. 
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