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Boletim de Inscrição
12 e 13 de novembro de 2015
Dados da Empresa
Nome da Empresa ____________________________________________________________________________ NIPC _____________________
Endereço _____________________________________________________________________________________________________________
Apartado______________________________ Cód. Postal __________________________ Localidade __________________________________
Tel. __________________________________________________ Fax ____________________________________________________________
E-mail _____________________________________________________________ Web ______________________________________________
Nome da empresa para placa do stand (máx. 30 carateres) _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Nome do responsável pela participação _____________________________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________ Telm._________________________________

Atividade da Empresa
|__|Normalização |__|Metrologia |__|Qualificação |__|Certificação

|__| Outro ___________________________________________

Associativismo
A empresa é associada da Associação Empresarial de Portugal (AEP) ou de outra Entidade parceira ?
|__|Sim, AEP |__|Sim, IPQ |__|Sim, APQ

|__|Não Se não, está interessado em receber informação? |__|Sim |__| Não

Produtos a Expor
Marcas
Normas Técnicas
|__|
Equipamentos de Metrologia |__|
Organismos de Certificação |__|

|__|
|__|
|__|

|__|
|__|
|__|

Organismos de Inspeção
Laboratórios de Calibração
Laboratórios de Ensaio

|__|
|__|
|__|

|__|
|__|
|__|

|__|
|__|
|__|

Cursos
Consultoria
Auditoria

|__|
|__|
|__|

|__|
|__|
|__|

|__|
|__|
|__|

Equipamentos de escritório

|__|

|__|

|__|

Software
|__|
|__|
|__|
Outro (s):____________________________________________________________________________________________________________

Espaço Pretendido
Com Stand |___| 8 m2 (2x4) |___|16 m2 (4x4)
Sem Stand

|___|24 m2 (6x4)

|____| ____________m2

|___|Outro: _______ Cor pretendida de alcatifa __________________
Valor € _____________________________
IVA à taxa legal € _____________________

Nota: por favor, verifique os preços no verso

TOTAL € _____________________________

Forma de Pagamento
NB: A inscrição só é efetiva quando acompanhada do respetivo pagamento
|__| Numerário
|__| Cheque N.º ___________________________________ Banco ___________________________________________
|__| Transferência bancária a ser efetuada para:
Banco Crédito Agrícola
NIB: 0045 9032 40257495852 37 | IBAN: PT50004590324025749585237 | SWIFT: CCCMPTPL
no montante de € ____________________, correspondentes a _______% do montante total. O restante será liquidado em conformidade com o
Regulamento e respetivo Aditamento.

Tendo tomado conhecimento do conteúdo do Regulamento Geral de Feiras e Exposições e do Aditamento, declaramos aceitar
todas as condições aí descritas.
Reservado aos serviços
Data

Assinatura e carimbo

|__|__|__|__|__|__|

_____/_____/_____

_______________________________________

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|-|__|__|-|__|__|

ADITAMENTO AO REGULAMENTO GERAL DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES

ÂMBITO DA EXPOSIÇÃO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Comissões Técnicas; Organismos de Normalização Setorial; Organismos de
Verificação Metrológica; Entidades Metrológicas Qualificadas; Empresas
que adotam normas técnicas nos seus produtos e serviços; Laboratórios
habilitados a dar suporte material fiável ao sistema de medições, em
diversos setores da economia; Entidades e empresas envolvidas em
atividades de inspeção, calibração, ensaios, certificação e outras de
reconhecimento de competências e de avaliação da conformidade; entre
outros.

Com a inscrição ………….……………………………………………...……. 20%
Até 11.09.2015 ……………………………………………………………...… 40%
Até 16.10.2015 …………………………………………………………….….. 40%
SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
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,

DURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

artigo 33º do Regulamente Geral de Feiras e Exposições.

12 e 13 de novembro de 2015

ENERGIA ELÉCTRICA

HORÁRIOS
Montagem
11 de novembro de 2015 ………………........………… Das 14h00 às 19h00
Exposição
12 de novembro de 2015 …….......……………..…….. Das 09h00 às 19h00
13 de novembro de 2015 .................................... Das 09h00 às 13h00
Desmontagem
13 de novembro de 2015 ………………………….…….. Das 14h00 às 18h00
14 de novembro de 2015 .................................... 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.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Inscrição
Data limite de inscrição …………..…………...…………….…….. 16.10.2015
N.B. 1º ) A requisição de espaço ou de serviços, pelos Expositores, através do
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 receção do pedido de desistência.

Taxa de Ocupação
Apenas Área
Área
m2 / unitário

Preço base

Preço especial para associados da
AEP e Entidades Parceiras

€ 70 + IVA

€ 63 + IVA

Os preços indicados incluem: espaço, stand temático em carpintaria com nome da
empresa, alcatifa, uma mesa, 1 cadeira, 1 tomada elétrica, taxas de inscrição,
energia elétrica e resíduos, 1 convite para o Fórum, bem como convites exposição
e cartões de livre-trânsito exposição nas quantidades a seguir indicadas.

8 m2 — 2 m x 4 m

Preço base

Preço especial para associados da
AEP e Entidades Parceiras

€ 820 + IVA

€ 738 + IVA

2

€ 1.640 + IVA

€ 1.476 + IVA

2

24 m — 6 m x 4 m

€ 2.460 + IVA

€ 2.214 + IVA

Outra área

Sujeita a orçamento

Sujeita a orçamento

16 m — 4 m x 4 m

Área do stand

O Expositor deverá informar a entidade responsável pela montagem/
desmontagem do seu stand - Unidade de Serviços Técnicos
(servexpo@exponor.pt), no caso do stand não ser fornecido pela
Exponor.
APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA ATÉ 15 DIAS ANTES DO INÍCIO DA
MONTAGEM
Projeto (esquema) do stand; Projeto de iluminação com indicação do
tipo de lâmpadas a usar; A não utilização de lâmpadas AEE*, ou o não
envio da informação solicitada até 15 dias antes do início da montagem,
implicará o agravamento da taxa de montagem em €2,50/m2 + IVA.; A
informação deverá ser dirigida a servexpo@exponor.pt (*Alta Eficiência
Energética)

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
Disponíveis apenas para firmas expositoras e podem ser adquiridos em
quantidades múltiplas de 10.
Até à abertura da exposição ………………......... € 1,00 + IVA / custo unitário
Durante a exposição ………………………………….. € 2,00 + IVA / custo unitário
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 adicionais aos seguintes custos unitários:
Cartões de expositor ……………..…….…………………...........……… € 4,00 + IVA
Bilhetes de parque …………………..…………………....….….….....… € 10,00 + IVA

STAND TIPO SPQ EXPO 2015
Stand construído em carpintaria, com uma parede de fundo com 2Mt
comprimento e 2,50Mt altura.

N.º Convites
N.º de Cartões Livre Trânsito*
para visitar a
área de
Montagem /
Parque
exposição Exposição desmontagem Automóvel

8 m2 — 2 m x 4 m

10

5

5

2

16 m2 — 4 m x 4 m

20

5

5

2

24 m — 6 m x 4 m

30

5

5

2

Outra área

40

6

6

3

2

MONTAGEM DE STANDS

CARTÕES DE EXPOSITOR E BILHETES DE PARQUE

Área + Stand

Área

Valor adicional para potência instalada superior a 15Kw -Trifásica 380V
. De 15 a 30 Kw - € 1,50/m2 +IVA . De 30 a 60 Kw - € 2,50/m2 + IVA
. Mais de 60 Kw - € 3,25/m2 + IVA

N.B. Estes Cartões são pessoais e intransmissíveis

Serviços Técnicos e Materiais Extra para Stands
Está disponível um conjunto de serviços técnicos e de materiais para
stands (incluindo mobiliário). Os pedidos deverão ser efetuados na Loja
ServExpo através do e-mail suzete.dias@exponor.pt.

