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6k gfw’19. Introducció
Els esdeveniments són en l'actualitat una poderosa eina de comunicació que
involucren, mouen i emocionen; en definitiva, són un record que roman en
la memòria de tots els assistents.
La Moda, les Joies, la cultura ... ven experiència. els esdeveniments
de moda estan a l'avantguarda de la gestió d'experiències en clients a
través del 'fashion experience'. La reivindicació i la contínua innovació, és
imprescindible en un entorn tan competitiu com el sector Moda, Comerç,
Restauració, Oci ...
A Gavà a més disposem una experiència única al Món:
El Parc Arqueològic Mines de Gavà

6K gavà fashion week vol integrar en un sol esdeveniment sectors del
Turisme, Comerç, Moda i Cultura amb un clar objectiu: crear notorietat i
prestigi per a la Ciutat i Dissenyador.
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01.- Objetivo
6K Gavà Fashion Week vol integrar en un sol esdeveniment sectors del
Turisme, Comerç, Moda i Cultura amb un clar objectiu: crear notorietat i
prestigi per als creatius i dissenyadors com per a la ciutat, restauració,
empreses.

02.- Públic Objetiu
El Públic Objectiu.
Des del punt de vista de xifres, el nombre d'habitants de Gavà és de 47.000
aprox., Sumant els habitants de les poblacions més properes: Castelldefels,
Viladecans i Begues, obtenim una xifra de 186.000 persones, més públic de
poblacions de Barcelona i turistes amb sensibilitat a la Cultura, que visiten
el Parc Arqueològic Mines de Gavà la xifra seria superior a més 1.000.000
Persones.
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03.- Inici 6K gfw
La data prevista (desfilada) seran des de l'dissabte 5 d'octubre 2019 i
l'exposició permanent de joies serà accessible des de la web fins a la 2a
edició 6K GFW el 2020.

4.- Espais seleccionats 6K gfw
El Parc Arqueològic Mines de Gavà el dia 26 de Septiembre'19 on s'iniciaria
roda premsa. Durant l'any amb visites organitzades per empreses
col·laboradores + visites individuals a través promoció de Comerços i
Restauració.
• Centre D`Arts Escèniques Espai Maragall 5 octubre'19
• Museu de Gavà Exposició 6K GFW 4 setmanes (confirmar espai / dates)

05.- Desarrollo 6K gfw
El desenvolupament dels esdeveniments es planificarà
amb el següent calendari:
• Finals de juny fins setembre 2019
o

Sessió Fotogràfica, Video Joies de variscita
Col•lecció a Presentar 6K per a xarxes socials,
Web, presentacions, ...
• Dia 26 de setembre 2019

o

o Roda de Premsa a les 12:00 al Parc Arqueològic Mines de
Gavà + Visita Parc Arqueològic Mines de Gavà
• Dia 4 d'octubre 2019

o
o

o Ajuntament Recepció Oficial a Dissenyadors
o Visita Parc Arqueològic Mines de Gavà + Coctel
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• Dia 5 d'octubre 2019
o
o



Backstage Centre D`Arts Escèniques Espai Maragall
S'iniciarà la Desfilada, actuacions a les 20:00

Durada 1 mes
o Museu de Gavà Exposició 6K, s'exposarà les joies exclusives de
+ 20 artistes nacionals i internacionals: Es podrà veure per la web,
reservar i comprar un cop finalitzada l'exposició s'enviarien les joies
comercialitzades amb el certificat de cada dissenyador.
L'objectiu d'aquest esdeveniment és generar repercussió
mediàtica i alimentar la imatge d'exclusivitat de la Ciutat, a
través d'empreses col·laboradores i sponsors per a això organitzarem
visites guiades cap als seus clients, per donar coneixement de les
mines i la variscita.

06.- Promoció de l`actividad 6K gfw
Un dels elements clau per garantir l'èxit, és la campanya de
promoció i comunicació. L'organització 6K treballa conjuntament amb
empreses de promoció i difusió de mitjans de comunicació locals. Accions
previstes:
• lloc web. Web Site www.6kgavafw.cat
• Social Media: Instagram, FaceBook
• SEO: Posicionament Orgànic del web a Google
• Notes de Premsa per a mitjans de comunicació
Pancartes Anunciant 6K GFW (valorar Ajuntament)
• Insercions Publicitàries en Mitjans de Comunicació
del Baix Llobregat i Barcelona (valorar Ajuntament)
• Talonari Imprés 6K GFW. Publicitat. (Valorar segons comerços)
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07.- L`Organizació

L'Organització 6K Gavà Fashion Week anirà a exclusivament a càrrec
de les Associacions UBG, l'Illa de Gavà, i les empreses contractades.

La direcció del projecte serà desenvolupada per:
• Abraham Vázquez Creador i Dir. Projecte M. 639.304.769
ady@ady.es
• Javier Lo Conte Dir. Comunicació i Màrqueting Digital M. 627.443.703
javier@byloconte.com
• Desfilada 6K Gavà Fashion Week + 20 Dissenyadors, Artistes, Creatius,
que realitzin conjunts d'estil lliure de materials que incloguin mineral
variscita, amb un màxim de 5 Models en la desfilada per participant, no hi
ha un màxim de peces realitzades per dissenyador, però si un mínim de
participació de 3 Peces.

• Exposició 6K Gavà Fashion Week Joies: + 20 Dissenyadors, Artistes o
Creatius.
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08.- Per què la variscita?
La variscita és coneguda com la pedra de la sensualitat, el llegat de l'art
prehistòric de Gavà. El Parc Arqueològic de Gavà, inaugurat el febrer de
2007, presenta un dels conjunts miners amb galeria més antic d'Europa.

Les mines de Gavà, el jaciment actualment abasta unes 250 hectàrees, es
van començar a excavar al Neolític antic per a l'extracció d'variscita, un
mineral verd utilitzat també com a pedra semipreciosa per a finalitats
ornamentals i d'incisió.
Els collarets realitzats amb aquesta pedra extreta de Gavà es troben en
jaciments de mitja Europa, és mediàtic, un símbol de la Ciutat i de
Catalunya que veiem l'oportunitat de projectar:
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“Gavà 6.000 anys després,
seguim creant Joies Mágiques
…amb el nostre mineral més valuós”
09.- Espacios seleccionados 6K gfw


Juny Parc Arqueològic Mines de Gavà. sessió fotogràfica, Video joies
de variscita col·lecció.



Dia 26 de setembre 2019 Roda de Premsa a les 12:00 al Parc
Arqueològic Mines de Gavà + Visita al Parc.



Centre D`Arts Escèniques Espai Maragall
Desfilada 6K GFW 5 octubre 2019 + Coctel



Museu de Gavà. Exposició 6K GFW durant 30 dies
(Confirmar espai i dates)
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10.- Inscripció.
Per poder participar en la 1ª Edició de la desfilada 6K gavà fashion week del
4 al 6 d'octubre 2019:

1. Es poden Presentar Joiers, Dissenyadors o Creatius amb
una passió per la Joies d'Autor.
2. 1ª Edició 6K GFW del 4 al 6 d'octubre de 2019. Desfilada +
Exposicions + agenda d'activitats relacionades amb el món
Moda associada del punt vista de la Joia d'Autor.Període de 6K
GFW juny 2019 fins juny 2020.
3. Localització : El parc Arqueològic de Mines de Gavà,
juntament amb el Museu de Gavà, Espai Maragall acollirà les
activitats principals de d'aquesta I Edició.
4. Les obres realitzades han de ser peces d'estil lliure de
materials que incloguin mineral variscita. No hi ha un màxim
de peces realitzades per dissenyador.
Nombre mín. de Peces: 3 Pecess (han d'incloure variscita)
Data màx. de recepció: 14 de juny 2019
Dirección de Enviat:
ADY · Abraham Vázquez
Carrer Sant Pere, 63. 08850 Gavà.
BARCELONA

5. La participació en 6K gfw inclou:




Presentació en passarel·la de 3 a 5 models, en funció del
volum produït de cada dissenyador
Fitxa del Dissenyador, peces en la Web
www.6kgavafw.cat
Exposicions i Desfilades organitzades 6K GFW en l'àrea de
BCN i IFEMA MadridJoya.

6K

10

gfw

6. Informació imprescindible:






Dades i fotografia del Dissenyador
Informació Concepte de la Col·lecció, fitxa
tècnica(materials utilitzats de les peces) i fotografia de les
peces.
Nom de la Marca representada i logotip (PNG).
Dades de contacte: Adreça Postal, Correu electrònic,
Telèfon/Mòbil, Web Site, Facebook, Instagram,…
Enviament de la sol·licitud d'inscripció adjunta via @
correctament emplenada:: 6kgfw@ady.es

7. Import de la participación Socis JORGC:


Dissenyadors
o
o

Abonament de 450 € + IVA (544,50 € IVA inclòs)
Socis JORGC 150 Euros + IVA (181,50 € IVA inclòs)
Per a donar-se Alta només enviar e-Mail 6Kgfw@ady.es
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