
El «LOCAL POP-UP STORE» 
és un suport o mòdul expositiu 
en forma de maleta (armari 
obert) que actua com a botiga 
temporal (pop-up store) i que 
té com a objectiu apropar i 
donar a conèixer el producte 
local, donant-li el valor afegit 
que li pertoca.
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LOCAL
POP UP
STORE

CONSELLERIA
TRANSICIÓ ENERGÈTICA,
SECTORS PRODUCTIUS
I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA



Objectius
Des del punt de vista promocional: 

Donar a conèixer els productes locals de diferents 
sectors que es diferencien per la seva qualitat i disseny. 
Fer valorar i apropar els productes creats i produïts 
a les Illes Balears (Mallorca, Menorca, Eivissa i 
Formentera) a les persones residents i no residents, 
especialment les persones amb una sensibilitat especial 
per conèixer i descobrir els productes del territori.
Aquest projecte va lligat a la necessitat de connectar 
amb els visitants a través de l’experiència de conèixer 
els productes. Alhora, és una manera d’internaciona-
litzar els productes sense sortir del territori.

Des del punt de vista expositiu: 

Actualitzar la imatge de les indústries renovant, 
actualitzant i personalitzant les exposicions dels 
productes. Fomentar la incorporació de la cultura 
de la innovació i el disseny a les empreses de caràcter 
industrial. 
Aplicar les tècniques de marxandatge visual, col·locació 
de producte, estudis de composició, la psicologia 
de les formes i del color, i altres tècniques estratègiques 
expositives, per assolir l’èxit en l’atenció del consumidor 
i, sobretot, en la venda. 

 Objectius



Característiques de l’expositor

És un element molt versàtil, transformable, adaptable, 
transportable i sostenible, ja que es fabrica a partir 
d’unes estructures de fusta reutilitzades i promou 
el consum de productes locals.

El «LOCAL POP-UP STORE» consta d’un mòdul expositiu 
bàsic, format per dos elements units amb rodes i 
diversos accessoris que permeten personalitzar 
el format expositiu en funció de la tipologia 
del producte que s’hi ha d’exposar.

Gràcies al sistema 
pràctic d’elements i 
accessoris, el suport 
expositiu s’adapta 
a cada tipologia de 
producte, per la qual 
cosa pot ser utilitzat 
per a l’exposició de 
productes de diferents 
sectors. Intentarem 
adaptar-nos a cada 
necessitat.

Tipologia bàsica

Accessoris

Mòdul de dos elements



Característiques de l’expositor

És un element molt versàtil, transformable, adaptable, 
transportable i sostenible, ja que es fabrica a partir 

      Aquests són alguns dels exemples de la seva possible utilitat.

 Exemples



Per adaptar-nos a les possibles 
necessitats dels usuaris, es pot crear 

la tipologia bàsica especial 
d’un element.

Per adaptar-nos a les possibles 
necessitats dels usuaris, es pot crear 

la tipologia especial 
de tres elements.

Mòdul de tres elementsMòdul d’un element

Tipologies especials 



Qui el pot sol·licitar?

El LOCAL POP UP STORE és un suport expositiu que 
actua com a botiga temporal (pop-up-store) i es posa 
a disposició de:

a) Organismes o entitats de les Illes Balears 
representatius dels sectors productius que vulguin 
promocionar de forma conjunta el producte local 
(creat a les Illes Balears) en espais adreçats 
primordialment a residents i visitants.

b) Empreses privades que podran actuar en
representació d’un grup d’empreses amb l’objectiu 
de promocionar els seus productes de forma conjunta. 
La unió de vàries empreses per a aquesta finalitat 
requerirà la presentació d’un acord de col·laboració signat 
pels participants. Aquests grups de cooperació hauran 
d’estar formats per un mínim de 3 empreses.

Els productes hauran de ser dels sectors agroalimentari, 
hàbitat, bijuteria, moda, calçat i químic.

Com sol·licitar-la?

Emplenar el formulari adjunt. 
Per a qualsevol informació adicional, contactar:
agenovart@idi.es
Tel. 971 17 65 65 ext. 62851

Sol·licitud


