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Do 30 de XUÑO ao 2 de XULLO de 2022

www.galiforest.com

#galiforest22
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Que é GALIFOREST ABANCA?
A VI edición do Monográfico Forestal Internacional para o Sur de Europa, GALIFOREST
ABANCA, representa unha cita ambiciosa que
aposta polo sector e os seus profesionais nun
momento clave, mantendo intacta a súa esencia, pero gañando atractivo coa súa apertura a
toda a cadea monte-industria.

Fechas

30 - 2

xuño xullo
2022

Frecuencia

Bienal

Tras o seu aprazamento en 2020 debido á crise sanitaria derivada da covid-19, o certame
seguirá incrementando os excelentes resultados das anteriores citas e volverá consolidarse
como a cita referente forestal a nivel peninsular, proporcionando ás empresas expositoras a
súa mellor ferramenta comercial.

6ª

Edición

Froito deste exponencial crecemento, destaca
o recoñecemento por parte da Secretaría de
Estado de Comercio da súa fantástica evolución en tan só cinco edicións e a concesión da
internacionalidade a efectos aduaneiros, como
paso previo a obter a internacionalidade completa nas próximas convocatorias.

Localización
Centro de Formación e
Experimentación Agroforestal
de Sergude –Boqueixón
(preto de Santiago de
Compostela – ESPAÑA)

Ámbito

Horarios

de 10:00 a 20:00
horas

Acceso

Internacional

Entrada gratuíta para
profesionais previa
inscrición

Perfil del visitante

Principalmente
profesional

Entidades colaboradoras:
Promovendo a
Xestión Forestal
Sostible

PEFC/14-44-00001
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www.pefc.es

Onde se celebra?
En Galicia, como non podía ser doutra maneira, GALIFOREST ABANCA
mantén unha das claves do seu éxito, a súa celebración no monte e nas
instalacións do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de
Sergude. Unha localización insuperable:
•• Atópase a tan só 15 quilómetros de Santiago de Compostela e o seu
aeroporto internacional.
•• Permite desenvolver a feira nun lugar real de traballo e contar ao mesmo tempo con moi boas comunicacións coa capital galega e toda a
Península.
•• As súas infraestruturas son inmellorables: fácil acceso desde a autoestrada AP-53 tanto para grandes máquinas como para visitantes,
entradas asfaltadas, parkings e masas forestais para demostracións.
•• E ademais, trátase dun inmenso espazo exterior no que tanto expositores como visitantes poden sentirse cómodos e seguros ao aire libre.

COMO CHEGAR?

Dublín

Londres

DESTINOS DIRECTOS

desde Santiago de Compostela*

Directamente al recinto:

Amsterdam

EN COCHE

Bruxelas

Desde Santiago de Compostela, toma a N-525
en dirección a Ourense durante 8 km. ata o
desvío cara á AC-960 en dirección a Forte-Boqueixón/Ponteledesma. Desde aí, segue as
indicacións e a 3,7 km. chegarás ao Centro.

Frankfurt
París
Zurich
Basilea
Xenebra

Vía Santiago de Compostela:

Milán

EN TREN
Santiago de Compostela é un importante nó
ferroviario con conexións de alta velocidade
coa maior parte de urbes galegas e coa cidade de Madrid, o que lle abre a posibilidade de
conectarse con infinidade de destinos.

Internacionais

Madrid
Barcelona
Sevilla
Málaga
Valencia
Alacante
Illas Canarias
Illas Baleares
Bilbao
...

Italia
Reino Unido
Holanda
Bélxica
Francia
Alemaña
Suiza
Malta
Irlanda
Portugal
...

* Esta información é meramente orientativa e está suxeita a
posibles cambios e frecuentes actualizacións.

Bilbao

Santiago de
Compostela

DISTANCIAS A SERGUDE

Roma
Barcelona

Madrid

EN AVIÓN

Illas Baleares

Voos directos a Santiago de Compostela
desde innumerables destinos nacionais e
internacionais.

Nacionais

Lisboa

A Coruña

Valencia
Sevilla
Málaga

Alacante

Santiago de
Compostela

EN AUTOBÚS

Lugo
Sergude

Pontevedra

Santiago de Compostela, como Capital e centro xeográfico da nosa Comunidade, dispón
de múltiples conexións nacionais e internacionais diarias.

Vigo

Ourense

Malta

Santiago de Compostela
A Coruña
Vigo
Ourense
Lugo
Oporto
Oviedo
Valladolid
Lisboa
Bilbao
Madrid

13 km.
82 km.
94 km.
96 km.
104 km.
236 km.
337 km.
441 km.
545 km.
590 km.
593 km.

Coordenadas GPS:
Latitude
42.821997 (42º 49’ 19.19” N)
Lonxitude
-8.461708 (8º 27’ 42.15” W)

Illas Canarias

A un paso de Santiago de Compostela

Desde Santiago de Compostela ao Centro de
Formación e Experimentación Agroforestal
de Sergude:

Unha cidade aberta e conectada ao mundo, Patrimonio da Humanidade e destino turístico, coñecida internacionalmente polo seu Camiño, a súa cultura, a
súa historia e a súa gastronomía.

EN COCHE PROPIO OU ALUGUER DUN TURISMO
SERVIZO DE TAXI OU TRANSPORTE CON CONDUTOR
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Queres acompañarnos
como expositor?
Unha feira que non deixa de medrar e na que só faltas ti! Acompáñasnos? O monte será o
escenario perfecto onde se reunirá:

Maquinaria forestal
e implementos

Maquinaria de aserradoiro e
1ª transformación

Arrastradores
Astilladoras
Autocargadores
Biotrituradoras
Bulldozers
Cabezais de procesadoras
Cabrestantes
Cargadoras telescópicas
Carretillas elevadoras
Carrocerías
Cazos e culleres
Rozadoiras
Destoconadoras
Escavadoras e retroexcavadoras
Grampas ou pinzas
Guindastres forestais
Fincadoras de postes
Motoserras
Plantadoras
Podadoras
Procesadoras
Rachadoras
Remolques forestais
Rotores
Serras
Subsoladores
Taladoras
Tractores forestais
Trituradoras
Outra maquinaria forestal
Outros implementos forestais

Equipos electrónicos de maquinaria
Aserradoras fixas e portátiles
Astilladoras
Canteadoras e retestadoras
Cortadoras
Cribadoras de acha
Descortezadoras e peladoras
Secadores
Serras
Silos e almacenaxe
Tamices
Tratamento da madeira
Utillaxe e ferramentas
Outra maquinaria

Silvicultura, produtos e servizos
Aboamentos e nutrición
Automatización de procesos en viveiros
Caza/pesca e silvicultura
Froitos forestais
Mallas plásticas
Material, ferramentas e utillaxe silvicultura
Micoloxía forestal
Produtos agrofarmacéuticos
Produtos fitosanitarios
Resinas, lacas e gomas
Sementes
Trampas
Viveiros
Outros produtos e servizos

Recambios, utillaxe e
tecnoloxía para maquinaria

Prevención, detección e
extinción de incendios

Equipos electrónicos
Filtros
Ferramentas
Lubricantes
Pneumáticos, lamias e cámaras
Recambios e repostos
Servizos de mantemento e reparación
Utillaje para maquinaria e implementos
Outros…

Equipamento técnico
Equipos de protección individual
Equipos de transmisión e comunicación
Sistemas de detección
Tecnoloxía aplicada
Vehículos terrestres e aéreos
Outros

Vehículos industriais
todoterreo

Vehículos lixeiros
todoterreo

Drons

Propietarios de montes

Ferramentas e
vestiario forestal

Administracións
Públicas

Servizos forestais

Colexios profesionais
e especialistas

Arboricultura

Organismos de certificación
e reguladores

Enxeñerías e
Consultorías forestais

Asociacións e
clústers profesionais

Innovación e
tecnoloxía aplicada

Editoriais e
prensa técnica

Biotecnoloxía para
o sector forestal

Centros de investigación
e tecnolóxicos

Produtores de
celulosa e papel

Institucións educativas
e centros de formación

Biomasa forestal e
outras bioenerxías

Entidades financeiras
e aseguradoras

Aplicación da madeira
(construcións e outros)
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+

Outras entidades e
organismos

21 países representados por
254 firmas expositoras

Cifras
2018

11.875 m2
netos de exposición
(un 24% máis)

(un 40% máis)

Alemaña

Holanda

Austria

Bélxica

Israel

Canadá

Italia

Corea do Dinamarca Estados
Sur
Unidos

Xapón

Letonia

Polonia

Eslovenia

Portugal

España

Rumanía

Finlandia

Francia

Suecia

Suiza

76

91%

93%

93%

expositores directos
(un 33% máis)

dos expositores están satisfeitos
coa súa participación

dos expositores estarían
dispostos a repetir

recomendarían a outras
empresas a súa participación

¡Non o dubides e aproveita tódalas vantaxes de participar
nunha feira que non para de medrar!
Relaciónate e
fai contactos de calidade

Xera novos contactos de interese para
o teu negocio. Potenciais clientes,
distribuidores e colaboradores están a
agardarte.

Fideliza ao teus clientes

Reenamora aos teus clientes e préstalles
un trato diferencial e exclusivo. A feira é o
espazo idóneo para que poidas estreitar
esas relacións e facelas perdurar no
tempo.

Dá valor ao teu produto
ou servizo

Potencia a túa marca

A feira é o escaparate ideal para mostrar
ao sector os teus produtos e servizos,
indicando por que son únicos e cales son
as súas características diferenciais.

Se valente, xera marca e destaca entre
a túa competencia investindo na túa
presenza e realizando accións que
impacten ao público visitante e aos
medios.

Evalúa os teus produtos

A feira é un gran banco de probas para
coñecer a aceptación no mercado do teu
produto ou servizo e obter un feedback
directo.

Fai negocio

Pecha acordos e aumenta as túas
posibilidades de xerar negocios a medio
e longo prazo.

Atrévete e participa

Anticípate
aos cambios

Mostra todo o que podes ofrecer ao
sector no noso concurso de innovación e
visibiliza todo o esforzo da túa firma por
ser líder no sector.

Visualiza por onde vai o sector, detecta
tendencias e toma nota para adiantar a
tódolos teus competidores innovando no
teu produto ou servizo.

Como ser expositor?
Envíanos o Boletín de Participación
(dispoñible en www.galiforest.com)
perfectamente cuberto como mostra
do teu interese en formar parte do
noso Certame.

Unha vez recibido, confirmarémosche
a recepción da túa reserva de espazo e
farémosche chegar toda a documentación
necesaria para completar o proceso e
coñecer todas as túas necesidades:

1

Catálogo de Servizos Feirais dispoñibles
Catálogo de Publicidade e Patrocinios
Formulario de inserción gratuíta no Catálogo Oficial
do Certame
Normativa xeral
2
Propostas de Localización

Como paso final do proceso,
enviarémosche un orzamento
detallado para que poidas
aprobalo.

3

Optimiza a túa presenza en feira contratando algunha das opcións de publicidade e patrocinio que che ofrecemos!
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Quen nos
visitará?

Empresas e profesionais de
servizos forestais

Enxeñeiros e
consultores forestais

Representantes institucionais e da
Administración Pública do ámbito
forestal

Propietarios de montes

Empresarios da 1ª
transformación da madeira

Distribuidores de maquinaria,
implementos e utillaxe

Asociacións e colectivos
profesionais

Empresas e autónomos
dedicados á explotación e á
aproveitamento forestal

Silvicultores

Profesionais vinculados
á sostebilidade, medio
ambiente e bioenerxía

Estudiantes e futuros
especialistas do sector

Cifras
visitantes
2018

Acceso visitantes profesionais

5.600

Rexístrate gratis na web
www.galiforest.com,

déronse cita na anterior edición,
cunha ampla representación de
visitantes do noso país veciño,
Portugal, e de Comunidades
limítrofes, como Asturias e
Castela-León.

... IMPRIME directamente a túa acreditación
... ou DESCÁRGAA no teu móbil e accede sen colas nin
esperas ao certame.
--Si non puideches rexistrarche previamente, faino na
propia feira e accede tamén gratuitamente.

profesionais
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Que encontrará o visitante en GALIFOREST ABANCA 2022?

UNHA FEIRA FORESTAL REFERENTE

DEMOSTRACIÓNS EN DIRECTO

EVOLUCIÓN CONSTANTE

AMPLO PROGRAMA FORMATIVO

O crecemento do certame edición tras edición situou no calendario feiral
a Galiforest ABANCA como a cita forestal do sector, onde tódolos seus
actores principais estarán presentes.

Unha oportunidade única para comprobar sobre o terreo, e en condicións
de traballo real, o funcionamento e rendemento de moitos dos produtos
presentados no certame.

A feira mostrará ao público a impresionante evolución do sector, as súas
novidades e os seus importantes avances técnicos e metodolóxicos.

CONCURSOS DE INNOVACIÓN

O concurso de innovación tecnolóxica volve ser
un dos sinais de identidade da feira, apostando
por poñer en valor a profunda transformación
que están a liderar moitas das empresas participantes.

Temas de actualidade e tendencias no sector someteranse a debate
por parte de recoñecidos especialistas a través do amplo programa de
xornadas e talleres que Galiforest propón.

ACTIVIDADE NOS STANDS

Cada ano os expositores supéranse coas orixinais propostas nas súas casetas para captar
a atención do público, e dar a coñecer tódolos
seus produtos e servizos.
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NETWORKING E LECER

O monte e a natureza convidan tamén a que
a feira sexa un espazo no que establecer relacións, e gozar de momentos de diversión. Espectáculos de deporte da madeira, exhibicións,
propostas de lecer e riquísima gastronomía serán só algunhas das opcións.

30 XUÑO
A 2 XULLO
2 0 2 2

SERGUDE · GALICIA · ESPAÑA

www.galiforest.com #galiforest22

CONTACTA CON NÓS
Xestión comercial, contratación de
servizos e publicidade/patrocinios

Catálogo e atención
ao visitante

Xestión e coordinación
de actividades

Mari Carmen Otero
629 834 177

Javier López Cardigonde
669 840 535
javierlopez@feiragalicia.com

Marisú Iglesias Otero
629 565 371
marisuiglesias@feiragalicia.com

Julio Pérez Filloy
629 825 866
julioperez@feiragalicia.com

Pepa Fuentes López
673 798 308
pepafuentes@feiragalicia.com

Prensa e medios

Información xeral

maricarmenotero@feiragalicia.com

Silvia Regal López
669 840 532
silviaregal@feiragalicia.com

986 577 000
galiforest@feiragalicia.com

