PORTUGAL DOP 2014
ADITAMENTO AO REGULAMENTO GERAL DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES
Descontos
Associados AEP – 10%

ÂMBITO DA EXPOSIÇÃO
Roteiro de Sabores e Saberes

Condições de pagamento:

DURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

20% com a inscrição
40% até 15.01.2014
40% até 10.02.2014

20 a 23 de fevereiro de 2014

HORÁRIOS

Pagamentos com cartão AEP Plus

Montagem
18 de fevereiro de 2014
19 de fevereiro de 2014

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 , 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.

Das 09h00 às 18h00
Das 09h00 às 24h00

Exposição
20 de fevereiro de 2014
21 de fevereiro de 2014
22 de fevereiro de 2014
23 de fevereiro de 2014

Das 17h00 às 23h00
Das 17h00 às 23h00
Das 11h00 às 23h00
Das 11h00 às 20h00

Desmontagem
24 a 26 de fevereiro de 2014

MONTAGEM DE STANDS

Das 09h00 às 18h00

Alargamento dos períodos de Montagem ou Desmontagem

O Expositor deverá informar a Organização sobre quem irá efectuar a Montagem/Desmontagem do
seu stand.
Às construtoras de stands será cobrada uma taxa de € 2,50/m² + IVA.

Os pedidos de antecipação/prolongamento dos períodos de montagem/ desmontagem, terão de
ser formalizados por escrito para a Direção de Organização e Operações (suzete.dias@exponor.pt).

INSCRIÇÃO

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

Com a inscrição será pago o montante de € 220 + IVA que inclui:
1. Inscrição no Catálogo Oficial da Exposição On-Line, 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 através da referência ao nome na Lista de Expositores constante no Guia do
Visitante/Planta.
3. 10 convites por cada módulo de 6 m² de área de exposição.
4. Colocação de 10 produtos ou competências da empresa durante um ano no Marketplace da
Exponor de acordo com os requisitos técnicos indicados pela Exponor.
Produtos adicionais no Marketplace ou troca de produtos: caso a empresa deseja mais
produtos ou trocar os produtos iniciais, durante o ano em que os mesmos estão no
marketplace, o valor é de 5 €/produto para os primeiros 20 e 3 €/ produto para os
seguintes.
5. Cartões Livre Trânsito conforme tabela:
N.º de Cartões Livre Trânsito

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, tratandose de fim-de-semana 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: 15.01.2014
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.

N.º de Módulos do
Stand

Montagem
/desmontagem

Exposição

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

Taxa de Ocupação
Preço:
Área
6 m²
12 m²
18 m²

Preço
180,00 €+ IVA
360,00 € + IVA
540,00 € + IVA

N.B. Estes Cartões são pessoais e intransmissíveis.

3. Energia Eléctrica
€ 2,75/m² + IVA até ao limite máximo de € 1.732,50 + IVA

Pacote “tudo incluído”
Área
6 m²
Bancada, quadro elétrico, armazém comum,
taxas, 2 cadeiras e 10 convites
12 m²
Bancada, quadro elétrico, armazém comum,
taxas, 2 cadeiras e 20 convites
18 m²
Bancada, quadro elétrico, armazém comum,
taxas, 2 cadeiras e 30 convites

4. Resíduos
€ 1,00/m² + IVA

Preço
490,00 €+ 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.

680,00 € + IVA

SERVIÇOS TÉCNICOS
Telecomunicações

860,00 € + IVA

Instalação de ponto de acesso à internet
Instalação de telefone
- o adiantamento referente a impulsos é
- preço / impulso

Restaurantes (área mínima de 50 m²): 20,00 €/ m²+ IVA

Água e Esgoto
Instalação de Ponto de Água e de Esgoto (inclui consumo)

Artesãos (6 m², alcatifa, 1 mesa, 1 cadeira): 150,00€ + IVA
10.12.2014

€ 200 + IVA
€ 125 + IVA
€ 200 + IVA
€ 0,21 + IVA

1/1

€ 200 + IVA
mod. 065a.03

