
Temos o pracer de convidalo ao noso stand na Feira 
da Enerxía de Galicia que se celebrará do 14 ao 16 
de abril de 2016 no recinto Feira Internacional de 

Galicia ABANCA, en Silleda (Pontevedra).

Un espazo para o sector enerxético 
único no noroeste

Será a primeira edición dun certame creado 
para a converxencia de propostas, innovacións  

coñecementos no ámbito da enerxía.

Un espazo monográfico que nace para que empresas, 
institucións, profesionais e consumidores aborden 
o sector dende tódalas súas vertentes.  E que o fai 
coma o único do noroeste peninsular que aglutina 

tódolos tipos de enerxía. Unha formulación  
que conta co apoio dun notorio comité encabezado 

pola Xunta de Galicia.

Ademais de coñecer as novidades que amosaremos 
na feira, terá a posibilidade de participar nun 
atractivo programa de xornadas técnicas e 

presentacións.

Nome                                  

Apelidos                                         

Empresa                                                                                    

Cargo            

Enderezo            

Poboación    

Provincia

C.P.                      País

Tfno                                   

Fax     

E-mail          

Non desexo recibir ningún tipo de información referente á feira

Datos Profesionais

Dacuerdo coa normativa de protección de datos, a Fundación Semana Verde de Galicia dispón 
dun ficheiro automatizado cos datos dos seus clientes, que cumpre as medidas de seguridade 
esixidas pola Lei Orgánica 15/1999, para garantir a confidencialidade dos mesmos. Para 
informalo de certamese e eventos que pudiesen ser do seu interese, tendo en conta os datos e 
relacións que temos con esa empresa, solicitamos o seu consentimento ao uso e cesión dos seus 
datos, salvo manifestación en contra por escrito dentro do plazo de un mes dende a recepción 
desta comunicación, dirixido en calquera forma á sede da Fundación en Silleda (Pontevedra) 
Recinto Ferial, s/n. Así mesmo, pode exercer o dereito de acceso, rectificación, cancelación e 
oposición, mediante comunicación a esa mesma sede. 

Para a súa comodidade e aforrar papel, utilice o formulario:
(Unha semana antes da feira recibirá a súa acreditación no mail e presentándoa no teléfono terá acceso libre ao salón)

Feira Internacional de Galicia ABANCA - Silleda

(Cumprimente e entregue este convite na 
entrada para poder acceder gratis)

www.feiraenerxiagalicia.com


