
 

 

 

 

MERCADO DO MAR 

(FESTIVAL MAR DE MARES) 

A CORUÑA / 23 E 24 DE SETEMBRO 2017 

 

O Mercado do Mar é un evento inserido dentro do Festival Mar de Mares 

(www.festivalmardemares.org), que conta co apoio da Consellería do Mar, onde 

expoñer, difundir e vender produtos e servizos que o tecido produtivo galego ten 

arredor do mundo do mar. En paralelo, tamén terán cabida as empresas e 

entidades cuxa actividade (artesanías, saúde, turismo, etc.) teña relación directa 

coa sostibilidade e as boas prácticas ligadas ao mar. Ademais de coñecer e 

adquirir os vosos produtos, os e as visitantes poderán gozar de obradoiros para 

todas as idades, charlas, degustacións e música en directo. Trasladaranse tamén 

invitacións a tendas gourmet e restaurantes para que teñan a ocasión de coñecer 

de primeira man os vosos produtos.  

ONDE E CANDO? Na cidade da Coruña, nun espazo en exteriores aínda por 

definir (probablemente Xardíns de Méndez Núñez ou zona da Marina), de acceso 

libre para o público, nas seguintes datas e horarios: 

SÁBADO 23 SET De 12 a 21 h 

DOMINGO 24 SET De 11 a 20 h 

 

INTERÉSACHE ESTAR NESTA 4ª EDICIÓN!  

 O Mercado do Mar é un escaparate de iniciativas que viven dos recursos 

mariños e os explotan dun xeito sostíbel, polo que posicionará a túa marca 

activamente na defensa dos mares.  

 

http://www.festivalmardemares.org/


 

 

 Conta con difusión específica en soporte físico e virtual: programas 

impresos, redes sociais, e aparicións en televisión e radio.  

 Poderedes presentar o voso proxecto, realizar degustacións ou obradoiros. 

 Contaremos con actividades complementarias: obradoiros infantís, música 

en vivo, zonas para comer e beber, ademáis dunha exposición da fotógrafa 

medioambientalista Cristina Mittermeier na Sala de exposicións PALEXCO, 

na contorna próxima ao Mercado. Nesta edición as actividades porán o 

foco no papel das mulleres no tecido produtivo galego do mar. 

 

CARPAS/STANDS:  

Tes as seguintes opcións (en función da dispoñibilidade): 

- 1 carpa/stand de 3 m. de ancho x 3 de fondo  

- ½ carpa/stand de 1,5 m. de ancho x 3 de fondo  

As carpas inclúen toma eléctrica, iluminación e unha cadeira. O mobiliario 

adicional que se precise (mostrador/mesa, estanterías, vitrinas) terase de alugar 

segundo os prezos indicados (ver características no documento adxunto). 

Se queres asegurar a túa presenza, contacta con nós o antes posible (antes do 9 

de setembro). Dinos, se é o caso, que mobiliario precisas e tamén que actividade 

che gustaría levar a cabo para tratar de incluila no programa. Para calquera 

aclaración que precises, non dubides en contactarnos.  

 

 

CONTACTO: info@creartesc.es  ·  881 913 055  
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