O MERCADO PEDIU, NÓS ATENDEMOS
AGORA, VOCÊ TEM O LUGAR CERTO PARA
EXPOR A SUA COLEÇÃO DE ALTO VERÃO
NEGÓCIOS + WORKSHOP PARA O VAREJO

Imagem meramente ilustrativa

MAIS UMA TEMPORADA
DE VENDAS DENTRO
DO CALENDÁRIO ANUAL
DE EVENTOS DO SETOR.

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

BOX / ESQUINA

BOX / ESQUINA / PONTA DE ILHA

BOX / ESQUINA / PONTA DE ILHA

Estande Búzios
2
16m (4x4m)

Estande Maragogi
2
24m (6x4m)

Estande Trancoso
2
40m (8x5m)

SERVIÇOS:

SERVIÇOS:

SERVIÇOS:

ESTRUTURA:

ESTRUTURA:

ESTRUTURA:

MOBILIÁRIO (COR BRANCA):

MOBILIÁRIO (COR BRANCA):

MOBILIÁRIO (COR BRANCA):

EXPOSITORES DE PRODUTOS (COR BRANCA):

EXPOSITORES DE PRODUTOS (COR BRANCA):

EXPOSITORES DE PRODUTOS (COR BRANCA):

• Segurança em sistema coletivo (período noturno);
• Limpeza (antes do funcionamento da feira);
• Energia elétrica (mínima obrigatória);
• Extintor (compatível com o espaço).

• Segurança em sistema coletivo (período noturno);
• Limpeza (antes do funcionamento da feira);
• Energia elétrica (mínima obrigatória);
• Extintor (compatível com o espaço).

• Estande construído com paredes em madeira revestida em napa na cor
branca e fechamentos em estruturas madeira natural (pinus) revestidas
de voal na cor branca, (pé-direito 2,20m);
• Carpete na cor grafite aplicado diretamente no piso do pavilhão;
• Testeira medindo 0,70x0,45m (LxA), com aplicação do logotipo;
• Iluminação do estande e prateleiras em LED (luz amarela);
• 2 tomadas tripino 220V.

• 1 mesa redonda com tampo de madeira e 4 cadeiras fixas.

• 3 módulos autoportante medindo 1,50x0,32X1,90m (LxPxA),
com 4 prateleiras medindo 1,50x0,32X0,03m (LxPxE), com vão-livre de
0,32m de altura entre elas, sendo o último lance em sistema de bancada
com portas de correr;
• 1 display medindo 0,40x0,40x0,50m (LxPxA);
• 2 displays medindo 0,40x0,40x0,70m (LxPxA);
• 2 displays medindo 0,40x0,40x0,90m (LxPxA).

• Estande construído com paredes em madeira revestida em napa na cor
branca e fechamentos em estruturas madeira natural (pinus) revestidas
de voal na cor branca, (pé direito 2,20m);
• Carpete na cor grafite aplicado diretamente no piso do pavilhão;
• Testeira medindo 0,70x0,45m (LxA), com aplicação do logotipo;
• Iluminação do estande e prateleiras em LED (luz amarela);
• 2 tomadas tripino 220V.

• 2 mesas redondas com tampo de madeira e 8 cadeiras fixas.

• 5 módulos autoportante medindo 1,50x0,32X1,90m (LxPxA),
com 4 prateleiras medindo 1,50x0,32X0,03m (LxPxE), com vão-livre de
0,32m de altura entre elas, sendo o último lance em sistema de bancada
com portas de correr;
• 2 displays medindo 0,40x0,40x0,50m (LxPxA);
• 2 displays medindo 0,40x0,40x0,70m (LxPxA);
• 2 displays medindo 0,40x0,40x0,90m (LxPxA).

• Segurança em sistema coletivo (período noturno);
• Limpeza (antes do funcionamento da feira);
• Energia elétrica (mínima obrigatória);
• Extintor (compatível com o espaço).

• Estande construído com paredes em madeira revestida em napa na cor
branca e fechamentos em estruturas madeira natural (pinus) revestidas
de voal na cor branca, (pé direito 2,20m);
• Carpete na cor grafite aplicado diretamente no piso do pavilhão;
• Testeira medindo 0,70x0,45m (LxA), com aplicação do logotipo;
• Iluminação do estande e prateleiras em LED (luz amarela);
• 2 tomadas tripino 220V.

• 3 mesas redondas com tampo de madeira e 12 cadeiras fixas.

• 6 módulos autoportante medindo 1,50x0,32X1,90m (LxPxA),
com 4 prateleiras medindo 1,50x0,32X0,03m (LxPxE), com vão-livre de
0,32m de altura entre elas, sendo o último lance em sistema de bancada
com portas de correr;
• 3 displays medindo 0,40x0,40x0,50m (LxPxA);
• 3 displays medindo 0,40x0,40x0,70m (LxPxA);
• 4 displays medindo 0,40x0,40x0,90m (LxPxA).

A ARTE DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA TESTEIRA DEVE SER FORNECIDA PELO CLIENTE ATÉ 30 DIAS ANTES DO INÍCIO DA MONTAGEM DA FEIRA.
A ESTRUTURA EXTERNA NÃO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES. COMPLEMENTOS SERÃO APENAS PERMITIDOS PARA MOBILIÁRIO.

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

ESQUINA / PONTA DE ILHA / ILHA

ESQUINA / PONTA DE ILHA / ILHA

Estande Ilha Bela
2
70m (10x7m)

Estande Paraty
2
100m (10x10m)

SERVIÇOS:

SERVIÇOS:

ESTRUTURA:

ESTRUTURA:

MOBILIÁRIO (COR BRANCA):

MOBILIÁRIO (COR BRANCA):

EXPOSITORES DE PRODUTOS (COR BRANCA):

EXPOSITORES DE PRODUTOS (COR BRANCA):

• Segurança em sistema coletivo (período noturno);
• Limpeza (antes do funcionamento da feira);
• Energia elétrica (mínima obrigatória);
• Extintor (compatível com o espaço).

• Estande construído com paredes em madeira revestida em napa na cor
branca e fechamentos em estruturas madeira natural (pinus) revestidas de
voal na cor branca, (pé direito 2,20m);
• Carpete na cor grafite aplicado diretamente no piso do pavilhão;
• Testeira medindo 0,70x0,45m (LxA), com aplicação do logotipo;
• Iluminação do estande e prateleiras em LED (luz amarela);
• 3 tomadas tripino 220V.

• 4 mesas redondas com tampo de madeira e 16 cadeiras fixas.

• 10 módulos autoportante medindo 1,50x0,32X1,90m (LxPxA),
com 4 prateleiras medindo 1,50x0,32X0,03m (LxPxE), com vão-livre de
0,32m de altura entre elas, sendo o último lance em sistema de bancada
com portas de correr;
• 4 displays medindo 0,40x0,40x0,50m (LxPxA);
• 4 displays medindo 0,40x0,40x0,70m (LxPxA);
• 4 displays medindo 0,40x0,40x0,90m (LxPxA).

• Segurança em sistema coletivo (período noturno);
• Limpeza (antes do funcionamento da feira);
• Energia elétrica (mínima obrigatória);
• Extintor (compatível com o espaço).

• Estande construído com paredes em madeira revestida em napa na cor
branca e fechamentos em estruturas madeira natural (pinus) revestidas de
voal na cor branca, (pé direito 2,20m);
• Carpete na cor grafite aplicado diretamente no piso do pavilhão;
• Testeira medindo 0,70x0,45m (LxA), com aplicação do logotipo;
• Iluminação do estande e prateleiras em LED (luz amarela).
• 3 tomadas tripino 220V.

• 6 mesas redondas com tampo de madeira e 24 cadeiras fixas.

• 12 módulos autoportante medindo 1,50x0,32X1,90m (LxPxA),
com 4 prateleiras medindo 1,50x0,32X0,03m (LxPxE), com vão-livre de
0,32m de altura entre elas, sendo o último lance em sistema de bancada
com portas de correr;
• 5 displays medindo 0,40x0,40x0,50m (LxPxA);
• 5 displays medindo 0,40x0,40x0,70m (LxPxA);
• 5 displays medindo 0,40x0,40x0,90m (LxPxA).

A ARTE DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA TESTEIRA DEVE SER FORNECIDA PELO CLIENTE ATÉ 30 DIAS ANTES DO INÍCIO DA MONTAGEM DA FEIRA.
A ESTRUTURA EXTERNA NÃO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES. COMPLEMENTOS SERÃO APENAS PERMITIDOS PARA MOBILIÁRIO.

FORMAS DE PARTICIPAR
BENEFÍCIOS
• Área
• Montagem
• Serviço de segurança
• Serviço de limpeza
• Energia elétrica
• Taxa da prefeitura
• Logo aplicado no site do evento
• Material na sala de imprensa
• Descritivo com foto na home page do evento
• Anúncio de 1/3 de pagina no guia do visitante
• Anúncio de 1/2 pagina + logo no guia do visitante
• Post no Instagram do evento

16M²

24 A 40M²

70 A 100M²

