STANDS TIPO
IMAGENS E MEDIDAS
Sectores – Ruas e Praças
O enquadramento das entidades/empresas nas respetivas ruas/praças é meramente indicativo e
tem por objetivo, dar uma lógica sustentada à cidade empresarial.

Modalidades de participação como expositor
Em 2014, a Organização disponibiliza 4 modalidades de participação na Exposição de empresas
da Feira do Empreendedor com custos extremamente controlados, a saber:
 Stand tipo com 9,6 m2 (3m x 3,2m) » 490€ + iva
 Stand tipo com 19,2 m2 (6m x 3,2m » 960€ + iva);
 Aluguer de apenas espaço com 9,6 m2 (3m x 3,2m) » 380€ + iva;
 Aluguer de apenas espaço com 4 m2 (2m x 2m) » 190€ + iva. (espaços localizados no hall
de acesso à exposição de empresas (piso zero poente) ou no hall de acesso às Sessões Práticas
(piso 2 poente).
Nota: os valores apresentados são preços totais para os 3 dias de exposição

Os associados ANJE com as quotas regularizadas, usufruem de 10% de desconto no aluguer de
espaços/stands. Este desconto não é acumulável com a promoção de 30% de pré-reservas até
Abril!
Os expositores que efetuarem uma pré-reserva de espaço/stand e regularizarem o pagamento integral da
participação como expositor impreterivelmente até ao dia 30 de Abril de 2014, usufruirão de um
desconto de 30% no aluguer de espaço/stand.

O preço de módulos com uma ou duas frentes é o mesmo;
Com exceção dos parceiros da feira, a presença máxima permitida por empresa é de 2 módulos
de 9,6 m2 ou um módulo de 19,2 m2.
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O stand tipo 9,6m2 (3x3,2m) uma frente inclui:
» Espaço + estrutura modular de 3x3,2 m, alcatifa, Iluminação, tomada elétrica tripla, lettering da
empresa, 1 conjunto tipo de uma mesa e duas cadeiras; um armário com prateleiras, inserção
em catálogo da feira, oferta de 1 catálogo, 50 convites, credenciais de identificação, um convite
para 1 pessoa para o jantar de “negócios à mesa”, um lugar de estacionamento para um
carro, acesso à internet.
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O stand tipo 9,6m2 (3x3,2m) duas frentes inclui:
» Espaço + estrutura modular de 3x3,2 m, alcatifa, Iluminação, tomada elétrica tripla, lettering da
empresa, 1 conjunto tipo de uma mesa e duas cadeiras; um armário com prateleiras, inserção
em catálogo da feira, oferta de 1 catálogo, 50 convites, credenciais de identificação, um convite
para 1 pessoa para o jantar de “negócios à mesa”, um lugar de estacionamento para um
carro, acesso à internet. Nota: o stand tipo de 9,6m2 com duas frentes tem o dobro da exposição
mas é constituído apenas por duas paredes com 1,5m x 3,20m.
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O stand tipo 19,2m2 (6x3,2m) uma frente inclui:
» Espaço + estrutura modular de 6x3,2m, alcatifa, Iluminação, tomada elétrica tripla, lettering da
empresa, 1 conjunto tipo de uma mesa e três cadeiras; dois armários com prateleiras, inserção
em catálogo da feira, oferta de 1 catálogo, 100 convites, credenciais de identificação, um convite
para 1 pessoa para o jantar de “negócios à mesa”, um lugar de estacionamento para um carro e
acesso à internet.
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O stand tipo 19m2 (6x3,2m) duas frentes inclui:
» Espaço + estrutura modular de 6x3,2m, alcatifa, Iluminação, tomada elétrica tripla, lettering da
empresa, 1 conjunto tipo de uma mesa e três cadeiras; dois armários com prateleiras, inserção
em catálogo da feira, oferta de 1 catálogo, 100 convites, credenciais de identificação, um convite
para 1 pessoa para o jantar de “negócios à mesa”, um lugar de estacionamento para um carro e
acesso à internet. Nota: o stand tipo de 19,2m2 com duas frentes tem o dobro da exposição mas
é constituído por duas paredes com 1,5m x 3,20m + uma com 3,20m x 3m.
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Notas importantes que constam no regulamento da feira:
1 - Localização. A localização das diversas participações é definida pela Organização e
fundamentar-se-á em:
 Enquadramento por sectores de atividade;
 Número de módulos solicitados e área disponível;
 Data de receção e registo da ficha de inscrição pelos serviços da Organização;
 Considerações técnicas e de harmonia entre os diversos espaços.
Se assim o exigirem os interesses gerais do certame, pode a Organização alterar a localização,
área ou disposição do espaço concedido.
O espaço tem várias colunas estreitas pelo que é possível que no arranjo final da exposição,
alguns stands fiquem com uma coluna dentro do mesmo! Nos casos em que tal suceder, a
Organização compromete-se a montar o stand para que a coluna provoque o mínimo de
incómodo possível ao expositor. Recomendamos que verifique a planta antes de efetuar a
reserva do seu espaço/stand.

REGRAS GERAIS.
Todos os stands devem respeitar as seguintes regras:
 Todos os stands deverão apresentar uma imagem apelativa, funcional e inovadora;


Nenhuma parte da estrutura modular do stand deverá ultrapassar altura das paredes que
formam o stand salvo autorização prévia da Organização;



A utilização de stands que não sejam fornecidos pela Organização deverá ser sujeita a
autorização prévia da Organização, mediante apreciação do projeto;



Todos os materiais promocionais e decorativos, devem estar colocados no espaço limite
do stand e não deverão ser colocados ou distribuídos em mais nenhum local da
exposição, à exceção dos que tenham sido previamente acordados com a Organização do
evento e que tenham ligação com algum produto de media adquirido ou sponsorização
acordada;
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A Organização do evento reserva-se o direito de recusar um expositor (a seus próprios
custos) cujo stand não esteja conforme com o espaço de exposição contratado;



Por questões de coerência global da exposição, não é permitido decorar o lado exterior
da placa que serve de frontão.



A Organização pode requerer alterações ao(s) stand(s) que não respeite(m) o
regulamento da Feira;



Todos os produtos alimentares que sejam consumidos ou distribuídos durante o evento
devem ser previamente autorizados pela organização;



As colunas do recinto não podem ser utilizadas pelo expositor, salvo autorização da
Organização;



A Organização reserva-se o direito de ocupar os stands caso os expositores não
compareçam no primeiro dia do evento;



Decoração do Stand. Na decoração dos stands, o expositor deverá utilizar
obrigatoriamente produtos/materiais de fácil remoção após a feira e que não danifiquem
as estruturas. Todos e qualquer dano provocado por materiais do expositor nos stands e
equipamentos serão da exclusiva responsabilidade do expositor.

