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CIRC 113-2021
Apreciado/a compañero/a:
Como continuación a la circular 094/2021 enviada el pasado mes de junio, el
Consejo General dispone de un convenio de colaboración con Barcelona Building
Construmat (BBConstrumat), que este año se celebrará del lunes 29 de noviembre
al jueves 2 de diciembre de 2021.
Gracias a este acuerdo, Fira de Barcelona nos ofrece la posibilidad de exponer
en BBConstrumat 2021 a nuestros Colegiados con un coste muy reducido, con
presencia en los dos espacios del nuevo formato híbrido, el presencial y el virtual,
con un estand físico y acceso a la plataforma digital, complementándose el uno al
otro.
Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo.

Carlos M Palmer.
Gerente COGITI Balears.

Benvolgut/da company/a,
Com a continuació a la circular 094/2021 enviada el passat mes de juny, el
Consejo General disposa d'un conveni de col·laboració amb Barcelona Building
Construmat (BBConstrumat), que enguany se celebrarà del dilluns 29 de novembre
al dijous 2 de desembre de 2021.
Gràcies a aquest acord, Fira de Barcelona ens ofereix la possibilitat d'exposar
en BBConstrumat 2021 als nostres col·legiats amb un cost molt reduït, amb
presència en els dos espais del nou format híbrid, el presencial i el virtual, amb un
estand físic i accés a la plataforma digital, complementant-se un a l'altre.
Esperant que aquesta informació sigui del teu interès, rep una cordial
salutació.
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Carlos M Palmer.
Gerent COGITI Balears.
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