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Per a més informació / Para más información / For more information:

Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
Plaça Miquel Biada, 1
08301 Mataró
Tel. 0034 93 741 11 61
costadebarcelonamaresme@ccmaresme.cat
www.costadebarcelonamaresme.cat

costadebcnmaresme

@costabcnmaresme

MANORS AND CELLARS (Alella)

Adreça / Dirección / Address
Passeig Antoni Borrell, 1 – 08328 Alella
Telèfon / Teléfono / Telephone
0034 93 555 28 84
E-mail
info@manorsandcellars.com
Web
www.manorsandcellars.com

Serveis / Servicios / Services
A Manors & Cellars ens encarreguem de la gestió i localització de tot el necessari per celebrar el seu
esdeveniment sigui empresarial o familiar.
La nostra oferta inclou: Espais Singulars, Events Especials, Activitats, Allotjament, Tallers de Cata de Vi,
etc...
La nostra principal àrea d’operacions està situada en el cor de la denominació d'Origen Alella. Una zona
privilegiada amb un clima fantàstic, vinyes amb vistes al mar, amb la Serralada Litoral com a barrera
muntanyosa natural, amb una variada gastronomia y gran riquesa cultural.

SOMNIS I EVENTS (Arenys de Mar)

Adreça / Dirección / Address
Bisbe Vila Mateu, 7 – 08350 Arenys de Mar
Telèfon / Teléfono / Telephone
0034 93 795 71 00
E-mail
info@somnisievents.com
Web
www.somnisievents.com

Serveis / Servicios / Services
Ens encarreguem d’organitzar, de principi a fi, tot tipus d’esdeveniments per a la seva empresa, ja es
tracti d’una reunió privada, una carta o una presentació multitudinària.
La nostra experiència assegura una profitosa gestió del seus recursos.
Organització d’esdeveniments: presentacions comercials, esmorzars i sopars de feina,
convocatòries, incentius, team Building, convencions, grups i reunions, festes i esdeveniments temàtics
Publicitat , promoció i relacions públiques: gestió d’esdeveniments, servei d’assessorament firal i
espectacles
Negocis: gestió de merchandising i regals promocionals d’empresa, contacte amb restaurants, espais,
hotels i grans superfícies
Creativitat: disseny de presentacions, disseny i muntatge de fotografies
Cultura i oci: festes populars, pirotècnia, concerts i espectacles, desfilades, festes privades
(aniversaris, casaments…)

NIKITA EVENTS – SPORT & CULTURE (Sant Pol de Mar)

Adreça / Dirección / Address
Carrer de la Plaça, 14, baixos – 08395 Sant Pol de
Mar
Telèfon / Teléfono / Telephone
0034 937 60 23 22
E-mail
info@nikita-events.com

Web
www.nikita-events.com

Serveis / Servicios / Services
Nikita dissenya i desenvolupa esdeveniments, mostres i activitats enfocades a la promoció de l'esport a
través de la cultura.
No organitza esdeveniments esportius, sinó esdeveniments que faciliten la promoció dels valors de
l'esport per a un acostament lúdic, interdisciplinari i no competitiu.

ALBASOUND (Cabrera de Mar)

Adreça / Dirección / Address
Ronda Narcís Monturiol, 9 – 08349 Cabrera de Mar
Telèfon / Teléfono / Telephone
0034 93 754 70 97
E-mail
victor@albasoundsl.com
Web
www.albasoundsl.com

Serveis / Servicios / Services
Albasound SL és una empresa que produeix i dissenya events de tot tipus, seguint les estratègies que
combinen la creativitat i la producció. Ens adaptem als objectius específics de cada projecte,
proporcionant tot el necessari per consolidar els objectius, des de les infraestructures fins els detalls
més creatius. Disposem d'un equip altament qualificat per a cada ocasió, rebent un tracte personal i
especialitzat a cada event, desenvolupant així un treball de qualitat.

Oh EVENTS! (Calella)

Adreça / Dirección / Address
Sant Antoni, 115 baixos – 08370 Calella
Telèfon / Teléfono / Telephone
0034 93 766 59 29
E-mail
info@ohevents.cat
Web
www.ohevents.cat

Serveis / Servicios / Services
Decoració d’espais, subministració de carpes, escenaris, cadires i taules
Pantalles gegants, il·luminació i equips de so
Organització de Fires, promocions comercials
Convencions….Seminaris…. Rodes de premsa
Esdeveniments esportius i de presentació de producte

ACTO SERVEIS (Mataró)

Adreça / Dirección / Address
Bonaire, 7 1r – 08301 Mataró
Telèfon / Teléfono / Telephone
0034 93 755 23 82
E-mail
noemio@actoserveis.com
Web
www.actoserveis.com

Serveis / Servicios / Services
Gestió i organització d’esdeveniments

FESTAMUSIC GRUP XXI, S.L. (CALELLA)

Adreça / Dirección / Address
Romaní, 63-65 - 08370 Calella
Telèfon / Teléfono / Telephone
0034 93 515 20 70 (Barcelona)
0034 972 106 200 (Girona)
E-mail
info@festamusicgrup.com
Web

www.festamusicgrup.com

Serveis / Servicios / Services
FestaMusic Grup es una empresa situada en el sector de l'oci que es dedica a la sonorització,
il·luminació i animació d'esdeveniments. La nostra especialitat son les discoteques mòbils i comptem
amb equips propis professionals. El nostre personal està degudament preparat
parat i l'experiència ens avala.
Tenim tot tipus de música per poder fer ballar a persones de qualsevol edat i per qualsevol tipus de
festa.
Des de fa anys hem seguit un recorregut ascendent en la qualitat i varietat dels nostres productes.
Actualment disposem
osem de tot un ventall de serveis professionals, els quals el convidem a conèixer fent
una visita complerta en aquesta pàgina.
A part dels nostres serveis d'oci, FestaMusic proveeix animadors, recepcionistes, cambrers i socorristes
a nombrosos hotels i càmpings
pings de la zona del Maresme. Nois i noies que son estudiants de la UE i que
realitzen les seves pràctiques d'estudis a l'estranger.

