LES DADES DEL CAVATAST
Vols ser expositor? Aquí tens alguna informació que has de saber...

Perfil d’expositor

Serveis

Empreses elaboradores

Botiga per a la venda
de caves a la mateixa
mostra

Ubicació
Rambla de la Generalitat de Sant Sadurní
d’Anoia, via pública

Dates i horaris

Zona d'aparcament reservada
Servei urgent de reparació d'avaries
Servei de gel

Divendres 4 d'octubre
de 19 a 23 h

Recollida d'ampolles buides

Dissabte 5 d'octubre
d'11 a 23 h

Activitats
Concurs millor decoració: Es premiarà la
millor decoració de l'estand. El primer
premi gaudirà d'un 50% de descompte
sobre el preu de la inscripció de l'edició
següent, el segon premi gaudirà d'un 25%
i el tercer d'un 10%.

Diumenge 6 d'octubre
d'11 a 21 h

Tiquets i preus
6€

Tiquet de degustació
de cava i gastronomia
4 tiquets

5€

Copa tècnica RIEDEL:
Compra*

3€

Lloguer*

10€

Activitat al Celler de La Fassina
1 tiquet

*Només se serviran degustacions de cava
en la copa oficial del Cavatast.
Cada expositor decidirà el nombre de tiquets que
sol·licita per cada producte que ofereixi.
Els tiquets de degustació es podran comprar
anticipadament des de 10 dies abans a La Fassina
de Can Guineu.

Organització,
coordinació i
difusió de
tallers
especialitzats,
presentacions
de productes,
maridatges
tastos tècnics,
activitats
promocionals
a La Fassina
de can Guineu.
*Les entrades es vendran exclusivament a través de
la plataforma digital Instanticket.es

PER QUÈ PARTICIPAR AL CAVATAST
DADES 2018
Un aparador immillorable

Dades de públic visitant

32.000 visitants

50%

per a publicitar els teus productes

Província de Barcelona
26%

Sant Sadurní d'Anoia
10%

Recuperació de la inversió

Comarca de l'Alt Penedès
10%

Altres províncies

Més de 41.200

degustacions de cava

4%

Altres països

Més de 22.300
degustacions
gastronòmiques

Fidelització i nous visitants

Un estímul per a l'economia
57,2 €
despesa mitjana

El grau de fidelització del visitant
del Cavatast és molt alt , 7 de cada 10
persones han assistit a anteriors edicions

7/10

feta per cada visitant
al 2018

3,4 milions €
l'impacte econòmic

I al mateix temps la mostra té un grau
d'atracció molt important:

que va generar
el Cavatast 2018

32% de visitants nous al 2018

Participar al Cavatast aporta
Valoració del visitant
a l'esdeveniment

Visibilitat de la marca
i prestigi a la imatge
de la seva empresa
Oportunitat de promocionar
productes

97%
9/10

Contacte amb nous clients

Voluntat de repetir
en la propera edició
del Cavatast

Incrementar vendes
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