UNA FIRA PER A TOTA LA FAMÍLIA
Family Experience neix amb la idea de convertir-se en la principal fira del
sector infantil a Catalunya: un lloc de trobada per a famílies, entitats,
fabricants de productes relacionats amb els més petits de la casa i
proveïdors de serveis. La primera edició de Family Experience se celebrarà
els dies 26 i 27 de maig del 2018 al Palau de Fires de Girona i comptarà
amb expositors tant de Catalunya com de la resta d’Espanya i de França.
El concepte Family Experience és el d’oferir una experiència per a tota la
família, un espai en què les diferents propostes de consum conviuran amb
activitats lúdiques, culturals i educatives durant tot el cap de setmana.

SECTORS REPRESENTATS
Els visitants de Family Experience podran trobar en aquesta primera
edició de la fira productes i serveis agrupats en 14 sectors:

Casa

Alimentació

Salut

Educació

Moda

Esports i Lleure

Cultura

Vacances

Jocs i tecnologia

Mobilitat i
transport

Celebracions
i regals

'Wellcome
baby'

Mascotes

Responsabilitat
social
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UNA INDÚSTRIA SÒLIDA I TRANSVERSAL

El sector de la indústria infantil té un caràcter molt transversal, ja que
inclou una gran varietat de productes i serveis. Segons dades del Kid’s
Clúster, que des de l’any 2010 agrupa a empreses i a entitats públiques i
privades del sector infantil a Catalunya, la indústria enfocada a atendre les
necessitats de nens i nenes d’entre 0 i 12 anys factura anul·lament 3.500
milions d’euros, i proporciona feina a 15.700 treballadors. A més, segons
aquesta mateixa font, de les 406 empreses catalanes del sector infantil, un
93% són petites i mitjanes empreses repartides per tot el territori, que
treballen per desenvolupar productes i serveis cada cop més competitius.
L’objectiu de Family Experience és construir un espai on totes aquestes
empreses puguin exposar les seves propostes, establir sinèrgies amb altres
companyies i institucions i acostar la seva marca al públic familiar.

Aquestes 406 empreses s’agrupen en diferents subsectors, depenent del
tipus de productes i serveis que ofereixen. El que aporta més facturació és
el de bàsics, funcionalitat i moda, amb 2.100 milions d’euros anuals,
mentre que si parlem de número d’empreses, el primer lloc és per al
lleure i l’entreteniment, que engloba un total de 190 empreses. Altres
sectors potents són el de l’alimentació, que dona feina a més de 4.000
persones a Catalunya, i els de joguines i aprenentatge, que facturen
cadascun, més de 400 milions euros anuals.

El sector infantil va viure un gran creixement econòmic durant el període
pre-crisi (2000-07), i en els últims deu anys ha tingut una evolució molt
més sòlida i estable que la d’altres sectors. Es calcula que les famílies
espanyoles gasten entre 6.000 i 25.000 euros anuals per cada fill, unes
dades similars a les de la mitjana europea. I el repte del sector infantil,
més enllà de les xifres, és donar resposta a un entorn social i de consum
marcat, sobretot, per la implantació de les tecnologies en els diferents
àmbits de la societat i per l’aparició de noves tendències d’aprenentatge.
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FITXA TÈCNICA

 Denominació: Family Experience. Fira del sector infantil de Catalunya.
 Dates: 26 i 27 de maig del 2018.
 Horari: de les 10:00 a les 20:00 hores.
 Espai: Palau de Fires de Girona.
 Periodicitat: anual.
 Nombre d’estands: 87.
 Preu de l’entrada: 3€ (entrada gratuïta per als menors de 3 anys).
 Adreçada a:
— Famílies amb infants de 0 a 12 anys i futurs pares.
— Sector educatiu: professorat dels centres educatius i AMPAS.
— Representants d’organismes públics i privats responsables de la
programació d’espectacles i d’activitats destinades al públic
familiar.
— Professionals del sector del lleure infantil.
 Lloc web: www.familyexperience.cat
 E-mail de contacte general: info@familyexperience.cat
 E-mail de contacte comunicació: press@familyexperience.cat
 Entitat organitzadora: SmartPlay S.L.
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GIRONA, CIUTAT DE FIRES

La seu de la primera edició de Family Experience serà el Palau de Fires de
Girona. Es tracta d’una ciutat acollidora, amb un gran atractiu turístic i
patrimonial, i ben comunicada per carretera, tren i avió. A més, Fira de
Girona té una àmplia experiència en l’organització d’esdeveniments
multitudinaris, fires i congressos, i disposa d’una important xarxa hotelera.

Family Experience pretén convertir-se en una de les fires de referència del
sud d’Europa pel que fa al sector de productes i serveis infantils. En aquest
sentit, la situació geogràfica de Girona resulta estratègica. A més, la
intenció és que la fira i la marca Girona treballin juntes partir d’ara, i que
Family Experience esdevingui una cita ineludible per a tots els gironins.
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CONTACTE DE PREMSA

Per sol·licitar la vostra acreditació per a Family Experience, concertar
entrevistes o demanar qualsevol altra informació sobre la fira:

Dani Colmena
Responsable de comunicació
667608093
press@familyexperience.cat
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