


L’empresa
INCATIS és una empresa gironina amb una trajectòria 
de mes de 20 anys en el sector de les fires i els 
esdeveniments.

Desenvolupa la major part de la seva activitat en l’àmbit 
de la gastronomia i el turisme, on garanteix un alt grau 
d’especialització i coneixement.
 
Tanmateix, INCATIS pot organitzar qualsevol tipus 
d’esdeveniment en qualsevol àmbit, sector i temàtica. 
També organitza fires i mercats populars de caire més 
artesanal.

Pot oferir des d’un assessorament puntual fins a un 
servei integral d’organització, coordinació, gestió i 
muntatge d’esdeveniments i actes tant a empreses com 
a associacions, ajuntaments, entitats, organitzacions i 
a tot aquell que desitgi organitzar un esdeveniment de 
qualsevol tipologia.



INCATIS ofereix una solució modular a través de la 
fusta que permet realitzar un ampli ventall de propostes 
en la celebració d’una fira, congres o esdeveniment.
Disposem d’infraestructura i material per afrontar 
el muntatge per a esdeveniments que es realitzin a 
l’exterior o en un recite tancat.

Servei de 
muntatges
amb fusta



Muntatges
d’interior

Li oferim multitud de solucions per adequar el seu 
espai en un esdeveniment orgànic i càlid a través dels 
modulars de fusta.
Construïm de manera efímera estands modulars, 
delimitem espais, creem àrees, àgores, tallers, auditoris 
o qualsevol espai de manera adient per a cada 
celebració.



Estand obert de 4x2 Estand 4x2 + office 3x2



Estand semi-tancat de 3x3 amb office Modular 3x2 lineal amb mostradors



Modular de 3x2 distribuït en illa Showcooking



Estand venda de tiquets Escenari conferències



Zona menjador Paret il·luminada per a exposició



Sala de projeccions Paret per a exposicions



Mur per a exposicions Estands venda de tiquets



Estand de 4x2 cantoner interior Àrea de descans / menjador  



Ambient durant les fires Àgores





Muntatges
d’exterior

En funció de la ubicació de l’esdeveniment creem 
estructures especials per a cada ocasió capaces de fer 
la seva fira funcional, atractiva i innovadora. 
Creem estructures, estands sota-carpa, estands amb 
sostre metacrilat i d’altres solucions adaptades a cada 
necessitat.



Estands exteriors amb office i sota-carpa Estand obert de 5x2



Estands amb vista Estands amb vista



Espositors cervesers Taller exterior



Photocall Pantalla LED i escenari amb trust exterior



Estands exteriors lineals de 3x2 sota carpa Barra de bar



Escenari amb pantalla LED amb trust, banderoles, il·luminació i so Composició de La Plaça



Taules per a degustació Estands sota-carpa de 3x2



Accessos Carpa d’activitats / shoowcooking



Part posterior del lineal dels estands Vista aèrea estands amb sostre metacrilat



Estands sota carpa Vista aèrea estands amb sostre metracrilat i carpa



Estands corporatiusExposicions fotogràfiques



Estands d’exteriror amb carpes Estands d’exterior amb sostre



Zona d’alimentació i estands Senyalització d’espais



Estands d’exterior amb il·luminació de Nadal Muntadors especialitzats
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