
UNHA CITA AMBICIOSA  QUE APOSTA POLO SECTOR  
E OS SEUS PROFESIONAIS NUN MOMENTO CLAVE

Tras o seu aprazamento en 2020 debido á crise do covid-19, a sexta edición de GALIFOREST ABANCA trasládase a 
2021 para asegurar o seu alto nivel de resultados e a súa condición de referente forestal.
Nestas novas datas o seu obxectivo mantense intacto: ofrecer a firmas como a súa a mellor ferramenta comercial.

Centro de Formacion e Experimentacion Agroforestal de Sergude - Boqueixon - Proximo a Santiago de Compostela
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Gañará atractivo,  
coa súa apertura a 
toda a cadea monte - 
industria e a presenza 
de tódolos seus ámbitos

Reforzará o seu programa 
con actividades dirixidas 
a tódolos integrantes 
do mundo forestal

Manterá a súa extraordinaria 
localización, o monte do 
Centro Agroforestal de 

Sergude, moi preto da 
capital galega

A celebración do  
Xacobeo será un valor 
engadido que se deixará  
notar no certame

Seguirá medrando,  
pois contamos co 

apoio e o compromiso 
do sector e as súas 

empresas



A GRAN FEIRA FORESTAL  
Á QUE NON PODE FALTAR

Maquinaria forestal Produción de madeira Servizos forestais

Outros aproveitamentos 
do monte

         Biomasa e outras  
enerxías renovables

Transporte e vehículos 
todo terreo

Loita contra incendios: 
prevención e extinción Formación e investigación

Institucións, asociacións  
e organismos verticais

+

Empresas mixtas de 
transformación e servizos

          Innovación e  
tecnoloxía aplicada

Industria de primeira 
transformación



APROVEITE AS VANTAXES   
QUE HAI DETRÁS DUNHA GRAN PROGRESIÓN

O MELLOR FORO  PARA ANALIZAR E INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS

. ...

GALIFOREST ABANCA non para de incrementar tanto as súas cifras como a calidade da súa proposta. Uns resultados 
que se traducen en interesantes oportunidades para xerar negocio e dinamizar o sector.

A súa pasada cita foi a maior celebrada ata o momento, ademais da máis internacional:

Este monográfico incidirá na posta 
en común de coñecementos. Así, 
deseñará un programa con gran 
interese tanto para empresas 
expositoras como para visitantes, 
para os cales suporá un importante 
reclamo.

Ademais, incluirá actividades 
específicas para alumnado do 
sector forestal. Futuros profesionais 
que verán estas propostas de gran 
utilidade para a súa formación.

Estará composto por un gran 
número de demostracións, xornadas 
técnicas, talleres sobre o uso de 
máquinas ou sistemas, competicións 
e o Concurso de Innovación 
Tecnolóxica.

Participaron  
254 firmas  

(un 40% máis)  
de 21 países,  

dos cales 
76 foron 

expositores 
directos  

(un 33% máis)

Triplicouse 
o número de 
expositores 
estranxeiros  
e o Ministerio 
de Industria 
concedeulle 

á feria a 
internacionalidade 

a efectos 
    aduaneiros

Foron  
máis de 5.600  

os profesionais 
que acudiron  
ao certame

A súa superficie 
neta ascendeu 
a 11.875 metros 

cadrados, 
superando 

 nun 24% a da 
anterior edición.



GALIFOREST ABANCA mantén unha das claves do seu éxito, a súa 
celebración no monte e instalacións do Centro de Formación 
e Experimentación Agroforestal de Sergude. Unha localización 
insuperable:

 Atópase a tan só 15 kilómetros de Santiago de Compostela e o seu 
aeroporto internacional.

 Permite desenvolver a feira nun lugar real de traballo e contar ao 
mesmo tempo con moi boas comunicacións coa capital galega e 
toda a Península.

 A súas infraestructuras son inmellorables: fácil acceso dende 
a autoestrada AP-53  tanto para grandes máquinas como para 
visitantes, entradas asfaltadas, parkings e masas forestais para 
demostracións.

 E ademais trátase dun inmenso espazo exterior no que tanto 
expositores como visitantes poden sentirse cómodos, ao aire 
libre e con gran amplitude para manter distancias.
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Datas Horario

De 10:00 a 20:00 horas

Ámbito

Internacional

Carácter

Profesional

MÁIS QUE NUNCA,  GALIFOREST DESENVOLVERASE  
NO MARCO PERFECTO

CORDENADAS GPS:
LATITUDE: 42.821997 (42º 49’ 19.19” N)
LONXITUDE: -8.461708 (8º 27’ 42.15” W)

Accesos,
xornadas técnicas  
e outros servizos

Parking

Área de Exposición  
e Demostracións

CONTACTE CON NÓS

María del Carmen Otero Villar
 629 834 177
 galiforest@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 

Julio Pérez Filloy
 629 825 866
 julioperez@feiragalicia.com  

www.galiforest.com


