ANEXO III
ORZAMENTO
TU403A - SUBVENCIÓNS A ENTIDADES ORGANIZADORAS DE CONGRESOS, SEMINARIOS, CONVENCIÓNS, INCENTIVOS OU CALQUERA OUTRO EVENTO
RELATIVO AO TURISMO DE REUNIÓNS EN GALICIA

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

CONCEPTO

SEGUNDO APELIDO

IMPORTE

NIF

IVE

IMPORTE TOTAL

Gastos secretaría técnica:
coordinación do evento
convocatoria
rexistro asistentes
protocolo
Gastos directos dos conferenciantes:
viaxes
aloxamento
manutención
traslados
honorarios
Gastos de sede e equipamento:
Alugamentos de salóns, locais, salas, carpas e similares,
mobiliario e equipamento.
Rotulación interior e exterior do evento, paneis e carteis
indicativos e decoración.
Instalación de posto de deseño: montaxe, desmontaxe e
acondicionamento.
Iluminación
Megafonía
Servizos audiovisuais: pantallas, proxectores vídeo, ordenadores,
micrófonos (atril, solapa, mesa, dispositivo sen fíos…), saídas de
vídeo/audio, servizo técnico.
Equipamento para o servizo de tradución, montaxe técnica
(cabinas, audioguías…)
Acondicionamento da sala: escenografía, decoración, rotulación
e adornos florais.
Seguridade
Limpeza

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO III
(continuación)

CONCEPTO

IMPORTE

IVA

IMPORTE TOTAL

Gastos de persoal:
Servizo azafatas
Tradutores
Guías
Moderadores/condutores do evento
Animadores
Gastos de produción e comunicación:
Imaxe e creatividade do evento e adaptación a aplicacións
Paxina web do evento, microsite específica, plataformas dixitais e
virtuais, apps específicas para o evento, creación e mantemento
Comunicación e publicidade: insercións/cuñas en medios de
comunicación ordinarios (prensa escrita, radio, tve, redes sociais,
blogs) e especializados
Notas de prensa, comunicacións
Fotografía e vídeo
Imprenta e material promocional: trípticos, programas, cartelaría,
invitacións; material para congresistas (carpeta/maletín,
credenciais…)
Servizos operativos complementarios:
Almorzos de traballo
Pausas café
Traslados
Outros gastos do evento:
Servizo de restauración social: cóctel/cea de benvida ou de
clausura, persoal, enxoval e equipamento
Programa social para congresistas acompañantes (visitas,
excursións, animación…)
Outros gastos (especificar)

TOTAL

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Turismo de Galicia

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario solo podrá presentarse en
las formas previstas en su norma reguladora

