
UN EFECTIVO ESPAZO PARA INTERACCIONAR  
CO SEU PÚBLICO E FORTALECER A ACTIVIDADE DA SÚA EMPRESA

FECAP ABANCA prepara para 2021 unha edición especial, que conxuga negocio e entretemento coa máxima 
seguridade para tódolos participantes.
Converterase nun proveitoso punto de encontro entre empresas e afeccionados, nun momento clave para xerar 
intercambio e coñecer as novas necesidades dos clientes.

Silleda, 3 - 5 setembro 2021

A celebración do 
Xacobeo e o  

25 aniversario  
do noso recinto serán 

un valor engadido que se 
deixará notar no salón

Será o mellor escaparate   
para os seus produtos  
e servizos tras un ano  
sen feira

Conformará o mellor foro  
para que caza, pesca e  
natureza creen sinerxías,  
tanto para incrementar negocio 
 como para visibilizar a súa 
importancia

O seu amplo e variado 
programa de actividades  

volverá converterse  
nun importante reclamo  

para o público

Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural:
Europa inviste no rural

Colaboran:
Sociedade Galega de Cetrería

SOCIEDADE
CANINA
GALEGA



UN CERTAME CON SINGULARIDADES  
DAS QUE VOSTEDE PODE BENEFICIARSE

OS NOSOS SECTORES NUNHA CITA  
QUE QUERE SEGUIR CONSOLIDÁNDOSE

Á interesante formulación de  FECAP ABANCA súmanse dúas 
importantes vantaxes para que a súa empresa rendibilice a súa 
participación.
Trátase da única feira coa súa temática en Galicia, unha comunidade 
con gran cantidade de federados e amantes das actividades ao aire 
libre. Isto asegura a resposta de visitantes tanto galegos como de 
todo o noroeste peninsular.
Ademais, este certame celébrase de forma paralela á emblemática 
Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia.

Vehículos e accesorios Cetrería

Alimentación  
e sanidade animal 

Modalidades  
cinexético-deportivas

Material e  
equipamento para caza e pesca

Seguros Formación e editoriais 
Federacións, asociacións, 

organismos

Medio ambiente

Caza maior e menor
Cotos de caza  

e de pesca

Xestión cinexética, 
de cotos de pesca e 

outras zonas naturais

Embalses e zonas  
de pesca protexidas

Criadores de cans

            Espazos naturais  
e actividades ao aire libre



UNHA PROGRESIÓN NA QUE 
EXPOSICIÓN E PROGRAMA VAN DA MAN

FECAP ABANCA chega á súa sétima edición co apoio de empresas, colectivos e organismos que se foron sumado 
ao seu proxecto.
Un apoio co que o certame ten medrado en tódalas súas vertentes:

Na pasada 
edición contou 
cun 11% máis 

de expositores.

As súas actividades destacaron máis ca nunca,  
cunha trintena de propostas. 

O seu programa é xa esencial para aumentar o 
interese do certame e atraer visitantes, mellorando 

así as súas cifras e resultados. Incluirá de novo 
xornadas, talleres, cursos, exhibicións, competicións, 

monográficos ou a Exposición de Cans de Caza.

A feira rexistrou 
xunto con Abanca 
Semana Verde un 
total de 128.066 

visitantes.
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Terá lugar na Feira Internacional de Galicia ABANCA, 
o maior parque de exposicións do noroeste peninsular.

O recinto está situado na localidade de Silleda, a un paso 
da súa cidade de referencia, Santiago de Compostela.

Conta cunhas magníficas infraestruturas: máis de  
400.000 m² de superficie, dos cales destínanse a 
exposición 35.000 m² cubertos (distribuídos en varios 
pavillóns) e 55.000 m² ao aire libre, ademais de 27.000 
m² de zonas verdes.

Os seus pavillóns, o seu auditorio, as súas múltiples 
salas e os seus espazos exteriores confírenlle unha 
gran versatilidade. A eles súmanse os seus amplos 
aparcamentos, un ring verde e mesmo un heliporto, 
o que lle permite adaptarse a todo tipo de eventos e 
necesidades.

COORDENADAS GPS:
LATITUD: 42.704127 (42º 42’ 14.86” N)
LONGITUD: -8.243620 (8º 14’ 37.03” W)

Julio Pérez Filloy
 629 825 866
 julioperez@feiragalicia.com  

Xestión comercial, contratación de 
servizos e publicidade/patrocinios

Dirección comercial

José Carlos Rodríguez Salgueiros
 619 342 085
 josecarlosrodriguez@feiragalicia.com 

Xestión e coordinación de actividades

Marisú Iglesias Otero
 629 565 371
 marisuiglesias@feiragalicia.com 

ONDE SE CELEBRA FECAP ABANCA

CANDO E COMO TERÁ LUGAR A FEIRA

CONTACTE CON NÓS

3-5
setembro 2021

Datas Horarios

Venres: 
De 10:00 a 20:00 horas

Fin de semana:
De 10:00 a 21:00 horas

Ámbito

Internacional

Carácter

Profesional e
Público xeral


