PROJECTO CASA 2012
ADITAMENTO AO REGULAMENTO GERAL DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES
MONTAGEM DE STANDS
O Expositor deverá informar a Unidade de Serviços Técnicos (suzete.dias@exponor.pt) sobre
quem irá efectuar a Montagem/Desmontagem do seu stand.
Às construtoras de stands será cobrada uma taxa de € 2,50/m² + IVA.

ÂMBITO DA EXPOSIÇÃO
Feira de produtos, serviços, materiais e soluções para a habitação

DURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
6 a 9 de Dezembro de 2012

TAXAS

HORÁRIOS
Montagem
30 de Novembro a 4 de Dezembro de 2012
5 de Dezembro de 2012
Exposição
6 e 7 de Dezembro de 2012
8 e 9 de Dezembro de 2012

A. Inscrição
Com a inscrição será pago o montante de € 205 + IVA que inclui:
1. Inscrição no Catálogo Oficial da Exposição, garantindo a seguinte divulgação:
 Inscrição do nome da Empresa em Lista Geral de Expositores.
 Inscrição por ordem alfabética, na Lista de Expositores, com indicação do nome
da Empresa, endereço, localização do stand, designação dos produtos (máximo
25), marcas (máximo 12) e representadas (máximo 12).
 Inscrição do nome da Empresa em cada um dos produtos indicados na respectiva
lista.
2. Inscrição no Catálogo Oficial da Feira disponível na Internet.
3. Inscrição através da referência ao nome na Lista de Expositores constante no Guia do
Visitante/Planta.
4. 5 convites gratuitos por cada módulo de 9 m² de área de exposição.
5. Cartões Livre Trânsito conforme tabela:
N.º de Cartões Livre Trânsito

Das 09h00 às 18h00
Das 09h00 às 24h00
Das 14h00 às 22h00
Das 10h00 às 20h00

Desmontagem
10 e 11 de Dezembro de 2012

Das 09h00 às 18h00

N.B. A Organização reserva-se o direito de alterar os horários de montagem/desmontagem/exposição, sem pagamento de qualquer indemnização.

Alargamento dos períodos de Montagem ou Desmontagem
Os pedidos de antecipação/prolongamento dos períodos de montagem/ desmontagem, terão de ser
formalizados por escrito para a Unidade de Serviços Técnicos (suzete.dias@exponor.pt). A este serviço
aplicar-se-á o seguinte preço suplementar por stand:
 € 40,00 + IVA por cada período de meio dia
 € 70,00 + IVA por cada dia inteiro

Prolongamento do horário de Montagem/Desmontagem

Os pedidos de prolongamento dos horários de Montagem/Desmontagem poderão ser efectuados na Loja
ServExpo (até às 14h00 do próprio dia, se for útil, ou até às 14h00 do último dia útil, tratando-se de fim-desemana ou feriado) pagando no acto o valor aplicável.

Preço / hora suplementar de Montagem ou Desmontagem:
Dias Úteis
Até às 24 horas
Depois das 24 horas

€ 25,00 + IVA
€ 40,00 + IVA

Fim-de-semana e
Feriados
€ 60,00 + IVA
€ 90,00 + IVA

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Inscrição
Data limite de inscrição: 30.10.2012
N.B. 1º - A requisição de espaço ou de serviços, pelos Expositores, através dos B.I.,
obriga ao pagamento integral dos mesmos.
2º - Em casos de desistência, apresentada por escrito e com a antecedência
mínima de 30 dias em relação à data de início da exposição, a Organização
poderá isentar os inscritos do pagamento das prestações em dívida.
A Organização informará a empresa da decisão tomada, no prazo de 5 dias
úteis a contar da data de recepção do pedido de desistência.

Preço/m²:

N.B.

Parque
Automóvel

1a2

5

5

2

3a6

8

8

3

7 a 12

12

12

6

13 a 20

18

18

8

21 a 30

20

20

10

31 a 50

20

20

14

51 ou mais

20

20

18

N.B. Exclusões constantes no capítulo VII, artigo 33º do Regulamento Geral de Feiras e Exposições.

B. Inscrição adicional no Catálogo Oficial
€ 50,00 + IVA por empresa adicional a incluir
C. Energia Eléctrica
€ 2,75/m² + IVA até ao limite máximo de € 1.732,50 + IVA
D. Resíduos
€ 0,90/m² + IVA

CARTÕES DE ACESSO
Carta de Legitimação
Esta carta, sem a qual o expositor não poderá iniciar os trabalhos de montagem do stand,
só será entregue após a liquidação integral de todos os débitos.
Convites de Visitante Profissional
Estes convites só estão disponíveis para firmas expositoras e podem ser adquiridos em
quantidades múltiplas de 10.
Preço unitário dos Convites de Visitante Profissional:
Até 1.000 unidades
€ 0,95 + IVA
Mais de 1.100 unidades
€ 0,65 + IVA
Os convites, durante a exposição, poderão ser adquiridos em quantidades múltiplas de 10 ao
preço unitário de € 2,00 (+ IVA).

INSCRIÇÕES DEPOIS DE 30.06.2012
€ 83,00 + IVA
A atribuição de mais que uma frente implica um agravamento do custo
total do espaço em:
Para 2 frentes – 15%
Para 3 frentes – 20%
Para 4 frentes – 25%

A atribuição das frentes solicitadas fica dependente da Organização que tentará satisfazer os pedidos dos
Expositores.

A Organização reserva-se o direito de limitar o número de convites por expositor, bem assim como de alterar o seu preço.

Poderão ser adquiridos cartões de expositor adicionais a: € 2,75 + IVA

20% com a inscrição
40% até 30.10.2012
40% até 15.11.2012

Poderão ser adquiridos bilhetes de parque adicionais a: € 12,50 + IVA

SERVIÇOS TÉCNICOS

Pagamentos com cartão AEP Plus:
Benefício adicional de pagamento em 6 meses sem juros
N.B.
O pagamento com Cartões AEP poderá ser efetuado até ao crédito disponível do cartão,
sendo o seu limite fixado pelo Crédito Agrícola.
A atribuição do Cartão AEP Plus, e respetivo plafond, está dependente dos critérios de
análise de risco definidos pelo Crédito Agrícola, estando desde logo excluídos utilizadores de
risco constantes na Base de Dados do Banco de Portugal ou com incidentes registados, em
histórico, no Crédito Agrícola.
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Exposição

6. Seguro de responsabilidade civil, destinado à cobertura de danos patrimoniais e/ou não
patrimoniais, resultantes de lesões materiais e/ou corporais, causadas
acidentalmente a terceiros, pelos Expositores, nas instalações da Exponor, durante a
feira. O seguro cobre ainda a responsabilidade civil cruzada.

INSCRIÇÕES ATÉ 30.06.2012
€ 76,00 + IVA
A atribuição de mais que uma frente implica um agravamento do custo
total do espaço em:
Para 2 frentes – 10%
Para 3 frentes – 15%
Para 4 frentes – 20%

Condições de pagamento:

Montagem
/desmontagem

N.B. Estes Cartões são pessoais e intransmissíveis.

Taxa de Ocupação
Preço/m²:

N.º de Módulos do
Stand

Telecomunicações
Instalação de ponto de acesso à internet
Instalação de telefone
- o adiantamento referente a impulsos é
- preço / impulso
Água e Esgoto
Instalação de Ponto de Água e de Esgoto
(inclui consumo)
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€ 200 + IVA
€ 125 + IVA
€ 200 + IVA
€ 0,21 + IVA
€ 200 + IVA
mod. 065a.02

PROJECTO CASA 2012
ADITAMENTO AO REGULAMENTO GERAL DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES
Gás (Só no Pavilhão 1)
Instalação de Ponto de Gás
Consumo

€ 125,00 + IVA
€ 1,25/kg + IVA

CATÁLOGO OFICIAL
A. Inserção de dados dos Expositores no catálogo oficial
 É obrigatório para os Expositores a apresentação do boletim de inscrição nº 2, para
inserção no Catálogo Oficial. Na falta do boletim de inscrição nº 2, os dados utilizados
pela Organização para inserir no catálogo Oficial, serão os constantes no boletim de
inscrição nº 1, sendo os mesmos da exclusiva responsabilidade dos Expositores.
 Em caso de inscrição tardia, a Organização não se responsabiliza pela não inserção dos
dados da empresa no Catálogo Oficial.
 Os Boletins de Inscrição n.º 2 devem ser obrigatoriamente enviados para a Exponor.

GUIA DE VISITANTE/PLANTA DA FEIRA
Com vista a uma melhor satisfação dos interesses do Expositor e culminando uma forte aposta na promoção
deste evento, a EXPONOR irá produzir plantas alusivas ao certame a serem enviadas a potenciais visitantes,
distribuídas e afixadas aquando da feira. Esta planta, para além da componente informativa assumirá uma
função promocional, na medida em que ao expositor será dado a possibilidade de inserir o logótipo da sua
empresa em local de destaque no mapa, com a devida referência à localização do stand.
Logótipo sobre área do stand com localização do mesmo

€ 850 + IVA

Logótipo em lugar de destaque, parte inferior ou superior da planta*

€ 1.350 + IVA

* Espaço reservado às 5 primeiras inscrições.
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