TIME 2 BUSINESS 2012
ADITAMENTO AO REGULAMENTO GERAL DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES

Das 09h00 às 18h00

SILVER SPONSOR
Espaço de 9 m2(3m x3m)
- Intervenção 2 conferências 45 minutos
- 25 convites de 2 dias ( inclui entrada em todas as conferências com inscrição prévia ).
- Destaque no site e suportes a produzir com destaque para a participação no seminário
- Colocação de logótipo da empresa na qualidade de sponsor
1.500 € + Iva

Das 09h00 às 19h00

Condições de pagamento:

Das 19h00 às 24h00
Das 09h00 às 18h00

A.Livres Transito
Montagem/desmontagem - 4
Evento – 4
Parque - 4

ÂMBITO DA EXPOSIÇÃO
Cimeira de Negócio e Tecnologia

DURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
6 e 7 de dezembro de 2012

HORÁRIOS
Montagem
5 de dezembro de 2012

Exposição
6 e 7 de dezembro de 2012

50% com a inscrição
50% até 30.11.2012

Desmontagem
7 de dezembro de 2012
8 de dezembro de 2012

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

N.B. Estes Cartões são pessoais e intransmissíveis.

1. 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.
N.B. Exclusões constantes no capítulo VII, artigo 33º do Regulamento Geral de Feiras e Exposições.

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, tratandose de fim-de-semana ou feriado) pagando no acto o valor aplicável.

STANDS
A. Stand A1
Estrutura em alumínio anodizado cor natural;
Alcatifa ignífuga classe M3 – cor de catálogo;
 Paredes em MDF laminado cor branco;
 Quadro eléctrico monofásico – 3kw;
 Lettering até 30 caracteres e de altura 7,5cm;
 Focos de iluminação de 100 Watts;
 1 mesa e 3 cadeiras.
Área
Focos
9 m2
5
18 m2
10
Alteração à cor das paredes: + 20%

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: 30.11.2012
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.

Tomadas
1
2

Preço
€ 200 + IVA
€ 380 + IVA

B. Stand B1
Estrutura em alumínio anodizado cor natural;
Alcatifa ignífuga classe M3 – cor de catálogo;
 Paredes em MDF laminado cor branco;
 Quadro eléctrico monofásico – 3kW;
 Lettering até 30 caracteres e de altura 7,5cm;
 Focos de iluminação de 100 Watt;
2
2
2
2
 Reservado de 2x1 m (se stand ≤54m ) ou 2x3 m (se stand >54m );
 1 mesa e 3 cadeiras.
Área
Focos
Tomadas
18 m2
10
2
Alteração à cor das paredes: + 20%



Taxa de Ocupação
4 m2 (2m x2m) no centro de congressos
- Intervenção 1 conferência 45 minutos
- 10 convites de 2 dias ( inclui entrada em todas as conferências com inscrição prévia)
- Destaque no site e suportes a produzir com destaque para a participação no seminário
550 € + Iva

Preço
€ 700 + IVA

Cores de Catálogo

6 m2 (3m x2m)
- Intervenção 2 conferências 45 minutos
- 20 convites de 2 dias ( inclui entrada em todas as conferências com inscrição prévia)
- Destaque no site e suportes a produzir com destaque para a participação no seminário
750 € + Iva

Alcatifa:

ESPAÇO START UPS *
2 m2(1m x2m)
- Intervenção 1 conferência 45 minutos
- 5 convites de 2 dias ( inclui entrada em todas as conferências com inscrição prévia)
150 € + Iva
* Empresas TICE até 3 anos de actividade

Azul escuro
Castanho
Cinza
Preto
Verde
Vermelho

Paredes:

Amarelo
Azul
Branco
Faia
Preto
Vermelho

Mobiliário
Os pedidos devem ser efectuados na Loja ServExpo ou através do e-mail (suzete.dias@exponor.pt).

GOLD SPONSOR
Espaço de 18 m2(6m x3m)
- Intervenção 4 conferências 45 minutos
- 60 convites de 2 dias ( inclui entrada em todas as conferências com inscrição prévia ).
- Destaque no site e suportes a produzir com destaque para a participação no seminário
- Colocação de logótipo da empresa na qualidade de sponsor
3.500 € + Iva
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