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Datas

Frecuencia

LocalizaciónEdición

Ámbito Acceso Perfil do visitante

Horarios

Bienal

Feira Internacional de 
Galicia ABANCA - Silleda

(preto de Santiago de Compostela 

– ESPAÑA)

Internacional Gratuíto,
previa inscrición

Profesional, o xoves 
e venres

Sábado, día de portas 
abertas ao público xeral

de 10:00 a 19:00 horas

A Feira Internacional de Seguridade, Defensa e Emerxencias SEDEX-
PO converterase na primeira cita a nivel nacional que reúna de forma 
conxunta e destacada aos principais axentes de cada un destes tres sec-
tores crave no desenvolvemento do benestar e a protección social.
Será un foro e punto de encontro no que organismos públicos, institu-
cións, empresas e profesionais poderán explorar oportunidades de co-
laboración, establecer alianzas, intercambiar experiencias, xerar negocio 
e comprobar tódals as novidades e toda a tecnoloxía aplicada en tres 
ámbitos tan dinámicos.
Servirá sen dúbida como escaparate para poñer en valor unha industria 
referente e vital para a economía e a sociedade, cuxo carácter estratéxi-
co xera, ao mesmo tempo, un importante retorno en forma de riqueza, 
fomento de emprego cualificado e innovación tecnolóxica.

Unha feira que nace cun marcado carácter internacional, cos obxectivos 
de presentar ao mundo a industria de Seguridade, Defensa e Emerxen-
cias, impulsar a súa presenza exterior e superar tódolos retos actuais, 
desenvolver novas capacidades e impulsar a investigación, así como pro-
mover o seu carácter dual e as súas aplicacións civís.
Ademais, fomentar a cultura de seguridade e defensa no cidadán, ache-
gar ao público o mundo das emerxencias e facelo partícipe da súa ne-
cesaria implicación e axuda, e visibilizar o importante papel da muller 
nestes tres campos, serán tres puntos estratéxicos sobre os que tamén 
virará o certame.

 ¿Por que en Galicia?
En Galicia existe unha longa e firme tradición 
de industria en Seguridade, Defensa e Emer-
xencias, entre a que destaca a presenza de  
importantísimas compañías dentro da cadea 
de subministración de defensa e seguridade, a 
súa posición referente no ámbito das emerxen-
cias e na industria naval, así como a importante 
aposta público-privada que se está facendo no 
sector aeroespacial.

É sen dúbida unha industria moi competitiva, 
innovadora e  internacionalizada, pero que se 
marca o obxectivo de seguir sendo un polo de 
atracción de investimento, seguir creando mer-
cado na rexión e continuar impulsando a marca 
España no exterior.

A feira representa unha oportunidade única 
para que Galicia sexa de novo protagonista do 
acelerado proceso de transformación industrial 
e tecnolóxica que están a vivir os sectores de 
Seguridade, Defensa e Emerxencias.
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¿Onde se celebra?
SEDEXPO 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.

Dende Santiago de Compostela
á Feira Internacional de Galicia ABANCA

 BUSES GRATUÍTOS DIRECTOS Á FEIRA
Desde Santiago de Compostela os días 17, 18 e 19 de novembro de 2022.
Dispoñibles en varios horarios, e tanto para expositores como para visitantes.
Consulte no 986577000 e na nosa web os horarios, roteiros e paradas programadas.

  EN COCHE PROPIO OU ALUGUEIRO DUN TURISMO

  SERVIZO DE TAXI OU TRANSPORTE CON CONDUTOR

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.

COMO LLEGAR?
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.

Nacionais
Madrid

Barcelona
Sevilla
Málaga

Valencia
Alacante

Illas Canarias
Illas Baleares

Bilbao
…

Internacionais
Italia

Reino Unido
Holanda
Bélxica
Francia

Alemaña
Suíza
Malta

Irlanda
Portugal

...

DESTINOS DIRECTOS
  desde Santiago de Compostela*

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.

Coordenadas 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 trocos e frecuentes actualizacións.

Milán

Santiago de 
Compostela

Lisboa

Dublín
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¿Queres acompañarnos 
como expositor?

¡Non deixes escapar a oportunidade de formar parte de SEDEXPO 2022!

Un certame único nun espazo único, no que terán cabida tódalas pezas clave que conforman os ámbitos da SEGURIDADE, a 
DEFENSA e as EMERXENCIAS.
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SEGURIDADE
PÚBLICA E PRIVADA DEFENSA EMERXENCIAS

Forzas e Corpos de 
Seguridade do Estado, 
autonómicos e locais

Forzas Armadas  
nacionais e internacionais

Corpo de Bombeiros 
e outros servizos de 

emerxencias

Ciberseguridade:  
solucións e ferramentas

Aeronáutica Vehículos e 
adaptacións

Equipamento para forzas  
e corpos de seguridade

Equipamento de 
protección persoal

Unidades NBQRSeguridade 
industrial

Consultoría e enxeñería Sistemas de detección e 
extinción de incendios

Equipamento e solucións 
de seguridade perimetral

Infraestruturas 
fixas

Protección CivilEquipos de 
Protección 
Individual

Servizos loxísticos Telecomunicacións  
e tecnoloxía

Vehículos e 
adaptacións

Armas e municións Intervención  
e rescate

Revistas e portais 
especializados

Prensa e medios 
especializados

Prensa e medios 
especializados

Seguridade 
integral

Organismos públicos 
nacionais e internacionais

Unidade Militar  
de Emerxencias

Consultorías  
e enxeñerías  

de seguridade

Plataformas 
RPAS

Equipos diagnósticos 
e equipamento de 

protección

Sinalización Vehículos  
e adaptacións

Salvamento 
marítimo

Seguridade nuclear Simulación Protección 
forestal

Sistemas de 
videovixiancia, control de 

acceso e alarmas

Infraestruturas 
despregables

SanitariosSolucións de 
prevención de riscos 

laborais

Servizos  
de mantemento

Sistemas de iluminación  
e sinalización

Tecnoloxía 
aplicada

Defensa 
CBRNE

Medicina laboral, 
primeiros auxilios  

e hixiene

Asociacións e demais 
entidades do sector

Asociacións, fundacións 
e demais entidades do 

sector

Asociacions e 
demais entidades 

do sector

Telecomunicacións Tecnoloxía: 
IoT, Bigdata, 
AI, Robótica…

Equipos, dispositivos 
e material de 
emerxencias

Centros 
educativos e de 
investigación

Centros 
educativos e de 
investigación

Centros educativos 
e de investigación



Pecha
acordos

Fideliza
aos teus clientes

Visualiza
o futuro

Sorprende e 
diferénciate

Aumenta a túa 
visibilidade

Avalía
e sondea

Faite
protagonista

Enche
a túa axenda

Participa
e gaña

Renova a túa 
formación

¡Non o dubides e aproveita tódalas oportunidades
que SEDEXPO che ofrece!

Altos representantes e “decision  
makers” de forzas armadas 
nacionais e internacionais, 
de corpos de seguridade e 
emerxencias, así como de 
organismos públicos e empresas, 
estarante a agardar.

Gaña aos teus clientes e 
préstalles un trato diferencial 
e exclusivo. É o evento idóneo 
para que poidas estreitar esas 
relacións.

El salón será una potente 
herramienta para intuir por 
dónde va el sector, detectar 
tendencias y tomar nota 
para adelantar a todos tus 
competidores innovando en tu 
producto o servicio.

Se valente, xera marca 
e destaca entre a túa 
competencia investindo na túa 
presenza e realizando accións 
que impacten no público 
visitante.

No dejes pasar la oportunidad 
de dejarte ver, realizando 
acciones que refuercen tu 
marca y tu presencia, y así 
aprovechar la impresionante 
cobertura mediática que tendrá 
el certamen.

Enseña tus productos y 
servicios a los visitantes 
profesionales, y obtén su 
feedback y sus opiniones de 
primera mano. Las ferias son el 
laboratorio perfecto para hacer 
investigaciones de mercado.

A feira é o escaparate ideal 
para mostrar ao sector os teus 
produtos e servizos, poñendo 
en valor as características que 
os fan únicos.

Relaciónate e xera novos 
contactos de interese para o teu 
negocio, pois moitos potenciais 
clientes e colaboradores están 
a desexar coñecer o que podes 
ofrecerlles.

Muestra todo lo que puedes 
ofrecer a tu sector participando 
en nuestros concursos de 
innovación, y visibiliza todo el 
esfuerzo de tu firma por ser líder 
en el sector.

El certamen contará con un 
programa de conferencias y 
actividades espectacular en 
el que adquirir y compartir 
conocimientos, experiencia 
y visión a través de la 
participación de importantes 
líderes de opinión y reconocidos 
especialistas y profesionales de 
tu sector.
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¿Cómo ser expositor?

1 3
Envíanos o

Boletín de Participación 
(dispoñible en www.sedexpo.com) 

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 aprobalo.

Unha vez recibido, confirmarémosche a 
recepción da túa reserva de espazo 

e farémoche chegar toda a 
documentación necesaria 

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 disponibles!

2



¿Quieres visitarnos?
Acompáñanos e forma parte desta primeira edición!

Se encaixas con algún destes perfís, esta é a túa feira:
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Altos mandos e representantes do 
sector de Emerxencias: Protección 

Civil, Corpo de Bombeiros, 
Sanitarios, UME e unidades NBQR.

Potenciais distribuidores.Autoridades y representantes de 
institucións e organismos públicos 

nacionais e internacionais.

Profesionais e altos directivos dos 
sectores implicados.

Clientes finais.Delegaciones oficiais de Forzas 
Armadas e de Seguridade 

Internacionais.

Empresas de servizos de 
seguridade.

Medios de comunicación 
especializados.

Altos mandos e representantes 
do Estado Maior da Defensa, 
Armada, Exército de Terra e 

Exército do Aire.

Empresas de integración 
de sistemas, consultoras e 

enxeñerías.

Público xeralAltos mandos e representantes 
da Gardia Civil, Corpo Nacional 
de Policía e Corpos de Policía 

autonómicos e municipais.

Empresas e profesionais 
instaladores de solucións de 

seguridade.

Acceso visitantes profesionais
Rexístrate gratis na páxina web

www.sedexpo.com,

... IMPRIME directamente a túa acreditación
... ou DESCÁRGAA no teu móbil e accede sen ringleiras nin esperas.

---
Si no has podido registrarte previamente, podrás hacerlo en la propia feria.
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¿Que encontrará o 
visitante en SEDEXPO 
2022?

Foro Internacional 
da Muller en 
Seguridade, Defensa e 
Emerxencias

UNHA FEIRA REFERENTE
Sedexpo contará xa na súa primeira edición co respaldo e compromiso de tódolos axentes destacados 
dos sectores implicados, converténdoa desde o seu nacemento nunha cita de referencia.

TALLERES
Dunha forma práctica, e da man de expertos, os 
visitantes terán a posibilidade de formarse en te-
mas de máxima actualidade e interese.

DEMOSTRACIÓNS
O certame será unha oportunidade única para 
comprobar sobre o terreo, o funcionamento e ren-
demento de moitos dos produtos presentados no 
certame.

PROGRAMA DE XORNADAS ÚNICO
Especialistas e profesionais de primeiro nivel so-
meterán a debate os principais temas de actua-
lidade e tendencias do sector a través dun espec-
tacular programa de xornadas que se converterán 
en sinal de identidade do certame.

SIMULACROS
A feira será un escenario ideal para coñecer en 
vivo o labor das forzas armadas, dos corpos de 
seguridade, dos servizos de emerxencias, e das 
demais entidades que loitan pola nosa protección 
e benestar.

ACTIVIDADES NOS STANDS
Cada ano os expositores superaranse coas ori-
xinais propostas nos seus stands para captar a 
atención do público, e dar a coñecer tódolos seus 
produtos e servizos da forma máis impactante.

EXHIBICIÓNS
As fantásticas instalacións do recinto permitirán 
ver en directo espectaculares actuacións e exhibi-
cións que sorprenderán ao público visitante.

ACTIVIDADES PARALELAS
Antes, durante e despois da feira, numerosas e 
variadas actividades completarán o fantástico 
programa.

CULTURA DE SEGURIDAD e DEFENSA
Fomentar esta cultura e achegala ao público serán 
eixos estratéxicos e unha responsabilidade com-
partida entre todos.

PREMIOS E DISTINCIÓNS
Poñer en valor a profunda transformación que 
están a liderar moitas das empresas, entidades 
e profesionais participantes no salón será un dos 
obxectivos.

Pois innumerables razóns 
polas que non debe perder 
esta cita…

Este foro nace como unha plataforma multidisciplinar que agrupa a mulle-
res profesionais a nivel internacional cunha destacada traxectoria nestes 
ámbitos, vinculado ao certame e que terá en  SEDEXPO a súa presentación 
ao grande.
A través dun ambicioso programa tratará de promover o intercambio de 
experiencias e coñecemento, impulsar a cultura de seguridade e defensa, 
e empoderar á muller e visibilizar o seu importante papel nestes tres sec-
tores.
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Gestión comercial, contratación de 
servizos e publicidade/patrocinios

Beatriz Lareo Tallón
 629 828 639

Elena Vázquez Conde  
 629 835 877  

Sonia Díaz Pena
 604 050 442

Luis Martínez Gavilán
 649 31 12 36

Xestión e coordinación
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
 sedexpo@feiragalicia.com

CONTACTA CON NÓS

Colaboran: Patrocina:

Comité Organizador:


