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QUE REPRESENTA A FEIRA INTERNACIONAL 
ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA?
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44ª
Datas

Frecuencia

LocalizaciónEdición

Ámbito Acceso Perfil del visitante

Horarios

Anual

Feira Internacional de 
Galicia ABANCA - Silleda

(preto de Santiago de Compostela 

– ESPAÑA)

Internacional Entrada gratuita Principalmente profesional 
os dous primeiros días

Público xeral a fin de 
semana

xoves e venres: 
de 10:00 a 20:00 horas

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

A 44ª edición da Feira Internacional ABANCA SEMANA VERDE DE GA-
LICIA será outro ano máis a Feira de Galicia, e converterase de novo no 
maior certame multisectorial e de lecer de todo o noroeste peninsular, co 
respaldo dos miles e miles de visitantes que encherán o recinto.
Volverá representar unha oportunidade única para que empresas, or-
ganismos, institucións e colectivos poidan xerar negocio, achegarse ao 
público e vincularse a el, reforzar o seu posicionamento e aumentar a súa 

visibilidade, promocionar e difundir a súa actividade, establecer alianzas 
e buscar colaboradores, etc.
Un certame que aposta desde hai máis de 40 anos por ser un fiel reflexo 
da comunidade galega e da impresionante evolución que toda a cadea de 
valor do sector primario experimentou, e que evolucionou incorporando 
novas propostas de lecer e novos sectores que non fixeron máis que en-
riquecer e consolidar o certame.

Os excelentes resultados da edición 2021, marcada 
pola situación sanitaria e a variación das súas datas 
habituais, e despois de non ter podido celebrarse no 
2020, consolidaron e reforzaron a feira de cara a unha 
edición 2022 que será espectacular.

A prolongación do Ano Santo Xacobeo a 2022 será 
un valor engadido que se deixará notar nesta cita.



- 3 -

Malta

Roma

París

Madrid

Sevilla

Málaga

Valencia

Alacante

Illas Canarias

Illas Baleares

Bilbao

Barcelona

Londres

Frankfurt

Bruxelas

Amsterdam

Ourense
Pontevedra

Lugo

Silleda

A Coruña

Santiago de 
Compostela

Vigo

Milán

Onde se celebra?
ABANCA SEMANA VERDE 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 super-
ficie, dos cales se destinan 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 es-
pazos exteriores confírenlle unha gran versatilidade. A eles súmanse os 
seus amplos aparcadoiros, un ring verde, un lago artificial e mesmo un 
heliporto, o que lle permite adaptarse a todo tipo de eventos e necesi-
dades.

Lisboa

Dublín

Santiago de 
Compostela

Zurich
Basilea
Xenebra

COMO CHEGAR?
Directamente ao recinto:

 EN COCHE

Autoestrada AP-53. Saída km. 33

Vía Santiago de Compostela:

 EN TREN

Santiago de Compostela é un importante nó fe-
rroviario con conexións de alta velocidade coa 
maior parte de urbes galegas e coa cidade de 
Madrid, o que lle abre a posibilidade de conec-
tarse con infinidade de destinos.

 EN AVIÓN

Voos directos a Santiago de Compostela desde 
innumerables destinos nacionais e internacio-
nais.

 EN AUTOBÚS

Santiago de Compostela, como Capital e cen-
tro xeográfico da nosa Comunidade, dispón de 
múltiples conexións nacionais e internacionais 
diarias.

Santiago de Compostela  33 km.
Vigo  94 km.
A Coruña  108 km.
Oporto  256 km.
Oviedo  362 km.
Valladolid  416 km.
Lisboa  564 km.
Madrid  575 km.

Cordenadas GPS:
Latitude         42.704127 (42º 42’ 14.86” N) 
Lonxitude       -8.243620 (8º 14’ 37.03” W)

DISTANCIAS A SILLEDA

* Esta información é meramente orientativa e está 
suxeita a posibles cambios e frecuentes actualizacións.

Nacionales
Madrid

Barcelona
Sevilla
Málaga

Valencia
Alacante

Illas Canarias
Illas Baleares

Bilbao
…

Internacionais
Italia

Reino Unido
Holanda
Bélxica
Francia

Alemaña
Suiza
Malta

Irlanda
Portugal

...

DESTINOS DIRECTOS
  desde Santiago de Compostela*

Silleda e o seu recinto feiral,
a un paso de Santiago de Compostela
Unha cidade aberta e conectada ao mundo, Patrimo-
nio da Humanidade e destino turístico, coñecido in-
ternacionalmente polo seu Camiño, a súa cultura, a 
súa historia e a súa gastronomía.

Desde Santiago de Compostela
á Feira Internacional de Galicia ABANCA

  EN COCHE PROPIO OU ALUGUER DUN TURISMO

  SERVIZO DE TAXI OU TRANSPORTE CON CONDUCTOR

 LIÑA REGULAR DE AUTOBUSES SANTIAGO-SILLEDA
Con varias frecuencias diarias desde a Estación de Autobuses.
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Descobre ademais unha 
feira onde varias áreas 
do certame, polo seu 
crecemento e evolución, 
fixéronse maiores, adquirindo 
unha personalidade propia e 
cunhas características moi 
diferenciadas:

O Salón da Alimentación do Atlántico, SALIMAT 
ABANCA, volverá ser en 2022 un dos principais fo-
ros e puntos de encontro do sector agroalimentario 
a nivel nacional e, sen dúbida, a súa cita de referen-
cia en todo o noroeste peninsular.

Será de novo nun evento único, no que múltiples 
entidades de promoción agroalimentaria, organi-
zacións sectoriais, pequenos produtores, artesáns, 
industria agroalimentaria e gran distribución únen-
se para cooperar e facer negocio, impulsar o seu 
desenvolvemento e resultados, reforzar o seu po-
sicionamento e promocionarse.

www.salimat.es

Unha feira
de feiras
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O Salón Turístico de Galicia, TUREXPO GALICIA, con-
verterase un ano máis nun dos principais puntos de 
encontro do sector a nivel nacional e nunha insupe-
rable proposta para revitalizar empresas e destinos. 

Será un gran escaparate, no que o sector estará 
implicado para crear colaboracións e establecer 
contactos, promocionar a súa marca e reforzar o 
seu posicionamento, trasladar confianza e seguir 
animando aos viaxeiros e, como non, xerar negocio.

Ademais, acollerá un ano máis, a Feira de Festas de 
Interese Turístico FESTUR que cumpre nesta cita 
a súa 8ª edición e que mostrará aos visitantes o 
atractivo das festas galegas distinguidas con este 
recoñecemento. 

A Feira de Caza, Pesca e Natureza FECAP ABAN-
CA prepara para 2022 unha edición especial que 
conformará o mellor foro para crear sinerxias, in-
crementar o volume de negocio do sector, facer un 
importante labor pedagóxico e visibilizar a súa im-
portancia.

Un efectivo punto de encontro entre empresas e 
afeccionados, no que tanto os amateurs como os 
profesionais poidan interactuar e explorar oportu-
nidades de colaboración.

www.turexpogalicia.com www.fecap.es



Queres acompañarnos 
como expositor?

Vive en primeira persoa a Feira Internacional ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA e acompáñanos! 
Non deixes escapar a oportunidade de participar na maior feira de mostras e lecer do noroeste 
peninsular, onde teñen cabida empresas de múltiples sectores:
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Gandería

Maquinaria e 
equipamento vitivinícola

Xardinería, ferramentas 
e equipamento

Maquinaria forestal Hortofruticultura Flores e prantas

Solucións enerxéticasMobiliario de exterior Casas prefabricadasPiscina e cubertas Tecnoloxía aplicada 
ao sector primario

Área comercial AntigüidadesBricolaxe AutomociónMobiliario e decoración

Ovina AviarBovina EquinaCaprina Porcina Cunícula

Pequenas mascotas Material e 
equipamento gandeiro

Tractores e maquinaria 
agrícola

Pequena maquinaria 
agrícola

Material e 
equipamento agrícola

Editoriais e 
prensa técnica

Organismos de 
certificación e 
reguladores

Oturos servizos 
e produtos

Entidades financeiras 
e aseguradoras

Outras 
administracións 

públicas

+

E todo o que ofrecen os seus certames paralelos dentro da propia Feira ABANCA SEMANA VERDE!

Salón de la
Alimentación do Atlántico

SALIMAT ABANCA
25 ª edición

Salón Turístico
de Galicia

TUREXPO GALICIA
11 ª edición

Feira de
Festas de Interese Turístico 

FESTUR
8 ª edición

Feira de Caza, Pesca
e Natureza

FECAP ABANCA
8 ª edición

Unha cita consolidada 
desde hai máis de 
40 anos e reforzada 
polo seu espectacular 
crecemento dos últimos 
anos, tal como reflicten 
as súas cifras de 2019:

• 725 expositores 
directos 
• 19.468 m² de 
exposición 
• 200 actividades

A súa edición 2021, 
fóra das súas datas 
habituais e condicionada 
pola situación sanitaria, 
mantivo unhas cifras 
fantásticas e contou co 
impresionante respaldo 
do público visitante.

• 389 expositores 
directos
• 8.595 m² de 
exposición
• 130 actividades

Cifras 2019

Cifras 2021



Xera un importante 
volume de negocio

Deixa que coñezan o que 
fas e pono en valor

Obtén un feedback 
directo

Reforza a túa marca
e dálle notoriedade

Reenamora
aos teus clientes

Amplía e actualiza os 
teus coñecementos

Establece novas  
relacións comerciais

Acapara toda
a atención

Incrementa a túa 
visibilidade

Non perdas esta cita e aproveita tódalas posibilidades que a Feira Internacional 
ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA che ofrece:

Rendibiliza unha feira que se 
converte durante catro días nun 
impresionante espazo comercial 
con miles de visitantes con ganas 
de coñecer os teus produtos e 
converterse en nuevo clientes, en 
feira e/ou futuros. 

Mostra aos teus potenciais 
clientes os teus produtos e 
servizos e failles entender por 
que a túa proposta é única.

Escucha aos teus visitantes e 
pescuda de primeira man como 
te ven e cales consideran que 
son os puntos fortes e débiles 
dos teus produtos ou servizos. 
O certame é o banco de probas 
ideal.

Convértete en foco de atracción 
da feira investindo na túa 
presenza e desenvolvendo 
accións e experiencias que te 
fagan destacar e queden no 
recordo do público visitante.

A feira é o espazo ideal para 
convocar aos teus clientes e 
darlles ese trato especial e único 
que os siga mantendo como fieis 
embaixadores da túa marca.

Aproveita a feira para ampliar 
os teus coñecementos e ver 
que novidades xa están no 
mercado e que tendencias están 
a despegar con forza.

Xera novos contactos 
de interese para o teu 
negocio. Potenciais clientes, 
distribuidores e colaboradores 
tamén te estarán agardando.

O certame pon ao teu dispor 
toda a versatilidade das súas 
instalacións para que poidas 
mostrarte e presentar os 
teus produtos e servizos, 
converténdote en protagonista 
do mesmo.

Saca partido á espectacular 
cobertura mediática que terá a 
feira para organizar todo tipo 
de accións que che permitan 
conseguir o posicionamento que 
buscas. 

Como ser expositor?

1 3

Envíanos o Boletín de Participación 
(correspondente á túa área de 

actividade  e disponible en www.
semanaverde.es) perfectamente 

cumprimentado como mostra do teu 
interese en formar parte do noso 

Certame.

Como paso final do proceso, 
enviarémosche un orzamento 

perfectamente detallado para que 
poidas aprobarlo.

Unha vez recibido, confirmarémosche 
a recepción da túa reserva de 

espazo e  farémosche chegar toda a 
documentación precisa para completar 

o proceso e coñecer tódalas túas 
necesidades:

Catálogo de Servizos Feirais disponibles
Catálogo de Publicidade e Patrocinios

Formulario de inserción gratuíta no Catálogo Oficial 
do Certame

Normativa xeral
Propostas de Ubicación

Optimiza a túa presenza na feira contratando algunha das opcións de publicidade e patrocinio que che ofrecemos!

2
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Quen nos 
visitará?
En 2019 un total de 128.066 persoas visitaron o cer-
tame e en 2021, nunha cita marcada pola pandemia e 
o cambio de datas, foron 57.000 os visitantes. Unhas 
cifras que converten e consolidan a Feira Internacio-
nal ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA como unha 
plataforma de negocio e mercadotecnia espectacular, 
e alcanzando un impacto real extraordinario. 

Público final, autoridades e miles de visitantes profe-
sionais que farán que a túa participación na feira se 
vexa recompensada por un fantástico retorno por di-
ferentes vías: vendas directas/indirectas presentes e 
futuras, colaboracións, sinerxias, xeración de marca, 
notoriedade, vinculación ao cliente final e ao territorio, 
fidelización, feedback, posicionamento…

Un certame verdadeiramente único.

Cifras 
2019 visitantes

128.066

Cifras 2021 visitantes
57.000
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Que encontrará o visitante na 
FEIRA INTERNACIONAL ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA?

Os miles de visitantes que nos acompañan cada ano descubrirán unha experiencia única para todos os sentidos, nun certame que non os 
deixará de sorprender pola variedade dos produtos e servizos expostos, e polas múltiples actividades e novidades que conformarán o seu 
incrible programa.
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UNHA EXPOSICIÓN ÚNICA
Un certame que simboliza como ningún outro 
o que Galicia representa. Unha proposta multi-
sectorial que cumprirá as expectativas dos visi-
tantes profesionais e, ao mesmo tempo, fará as 
delicias de toda a familia.

O SECTOR PRIMARIO
Toda a súa cadea de valor, desde a agricultura, a 
maquinaria e a gandería, ata o produto final ou 
o turismo gastronómico, volverá ser o aceno de 
identidade do certame desde a súa orixe.

AS ACTIVIDADES MÁIS SABOROSAS
O Salón da Alimentación SALIMAT ABANCA será 
de novo a área que reunirá aos máis foodies e 
amantes da boa cociña. Chefs de recoñecido 
prestixio e os propios produtores achegarán ao 
público os mellores produtos a través de sesións 
de cociña en directo, presentacións, catas e talle-
res.

DESTINOS POR DESCUBRIR
Múltiples destinos tratarán de convencer ao 
gran público de que son a mellor opción para a 
súa próxima escapada ou para esas tan dese-
xadas vacacións, nun Salón Turístico TUREXPO 
GALICIA e unha Feira de Festas de Interese Tu-
rístico FESTUR que non paran de crecer.

ORIXINAOS PROPOSTAS
Os expositores volverán superarse coas súas 
imaxinativas propostas e actividades co obxec-
tivo de converterse en actores principais da feira 
e ser o foco de atención do público.

FORMACIÓN E ACTIVIDADES 
PROFESIONAIS
Máis aló da incrible proposta de lecer da feira, o 
certame será outra vez un espectacular centro 
de negocios para expositores e visitantes profe-
sionais. Encontros internacionais B2B, reunións, 
congresos, xornadas, talleres… sucederanse fun-
damentalmente os dous primeiros días.

ACTIVIDADES E COMPETICIÓNS 
ECUESTRES
O ring hípico e as súas fantásticas instalacións 
farán vibrar de novo ao público coas súas visto-
sas propostas e todas as razas presentes. Con-
cursos e campionatos, exhibicións, actividades 
para os máis pequenos… volverán ser protago-
nistas.

ACTIVIDADES e COMPETICIÓNS 
CANINAS
As vistosas probas de Agility, así como outros 
concursos, competicións e exhibicións farán 
gozar a todos os visitantes, pero especialmen-
te aos máis pequenos. Representan, sen dúbi-
da, unhas das actividades que ninguén quererá 
perder.

CONCURSOS GANDEIROS
A feira volverá ser o lugar escollido para avaliar 
os mellores exemplares das diferentes razas e 
especies, a través dos seus concursos morfo-
lóxicos, e poñelas en valor a través de diversas 
actividades. Terán de nuevo especial relevancia 
as razas autóctonas de Galicia.
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TALLERES E ACTIVIDADES DE CAZA E 
PESCA
Amantes da caza e a pesca poderán gozar de 
novo con fantásticos talleres, xornadas, cursos, 
exhibicións, competicións e monográficos.

EXPOSICIÓN DE CANS DE CAZA
A exposición de cans de caza volverá ser un dos 
grandes atractivos para achegar esta disciplina 
ao gran público.

EXHIBICIÓNS DE CETRERÍA
Unha actividade que conta cunha enorme tra-
dición, e que marabillará de novo a visitantes 
de todas as idades.

ESPECTÁCULOS DE MOTOR
Cando ruxan os motores, o triángulo central do 
recinto converterase de novo nun fervedoiro de 
público atraído pola espectacularidade destas 
exhibicións, que se superan ano a ano.

A MADEIRA COMO PROTAGONISTA
A madeira sempre ocupou un lugar destacado 
na nosa feira e así o seguirá facendo, con acti-
vidades tan vistosas nas últimas edicións como 
os Timbersports ou a realización en directo de 
incribles esculturas.

CARREIRA POPULAR E MÁIS DEPORTE
A 7ª carreira popular Abanca Semana Verde 
consolidarase en 2022 como unha cita clave no 
calendario de atletas e clubes de atletismo. Ade-
mais, edición tras edición, novas disciplinas in-
corpóranse á feira para completar a oferta lúdica 
e deportiva do evento, como o exitoso torneo de 
xadrez e algunhas fantásticas novidades.

ACTIVIDADES INFANTÍS E 
MULTIAVENTURA
Os máis pequenos da casa son a alma da feira 
e volverán vivir unha experiencia máxica. Karts, 
tirolina, inchables, rocódromo, actuacións, talle-
res educativos e unha infinidade de novidades 
estan agardándovos.

OS DINOSAUROS COBRAN VIDA
Durante os catro días de feira, os dinosuaros 
animatronics tomarán de novo a feira. Unha 
mostra espectacular que reproduce dunha for-
ma moi real os sons e movementos destes his-
tóricos animais.

ACTUACIÓNS MUSICAIS E, 
“XUNTANZAS”
Diferentes propostas amenizarán como cada 
ano aos visitantes, desde as actuacións máis 
tradicionais ás propostas máis actuais. A feira 
tamén será de novo o punto de encontro ideal 
para numerosos colectivos.

COMPRAS E MÁIS COMPRAS
Como ocorre cada ano, será imposible que os 
visitantes se resistan á incomparable propos-
ta de produtos e sectores que a Semana Verde 
ofrece, que se converte durante catro días nun 
gran centro comercial.

GASTRONOMÍA
Desde as tradicionais “pulpeiras” a unha ampla 
variedade de propostas, que permitirán expe-
rimentar por que unha feira en Galicia é tamén 
sinónimo de gastronomía. 

E un sinfín  
de novidades  

en cada edición!



ABANCA SEMANA VERDE - Área Xeral
Chus Penela Mato 

 698 195 978 
 chuspenela@feiragalicia.com

ABANCA SEMANA VERDE – Área de Maquinaria
Mari Carmen Otero Villar   

 629 834 177   
 maricarmenotero@feiragalicia.com 

ABANCA SEMANA VERDE - Área Comercial, 
Antigüidades, Mobiliario e Decoración
Elena Vázquez Conde    

 629 835 877   
 elenavazquez@feiragalicia.com 

Xestión comercial, contratación de servizos e publicidade/patrocinios Xestión de actividades
Marisú Iglesias Otero

 629 565 371
 marisuiglesias@feiragalicia.com

Prensa e medios
Silvia Regal López

 669 840 532
 silviaregal@feiragalicia.com

Catálogo e atención ao visitante

Javier López Cardigonde
 669 840 535
 javierlopez@feiragalicia.com

Información xeral
 986 577 000 
 semanaverde@feiragalicia.com

CONTACTA CON NÓS

0 2 - 0 5  X u ñ o  2 0 2 2
www.semanaverde.es    #semanaverde22

SILLEDA | GALICIA | ESPAÑA

SALIMAT ABANCA – Área de Alimentación 
e Gastronomía
Beatriz Lareo Tallón    

 629 828 639    
 salimat@feiragalicia.com  

TUREXPO GALICIA E FESTUR – Área de Turismo
Elena Vázquez Conde    

 629 835 877   
 turexpo@feiragalicia.com 

Sonia Díaz Pena    
 604 050 442   
 soniadiaz@feiragalicia.com 

Área de Gandería – Caza, Pesca 
e Natureza  – FECAP ABANCA 
Julio Pérez Filloy   

 629 825 866   
 julioperez@feiragalicia.com 


