Referência internacional
ao SEU ALCANCE
Você pode escolher de 9m² a 150m², de acordo com a sua
estratégia. Nós montamos e entregamos tudo pronto
para você entrar e fazer negócio.
Veja algumas opções e exemplos.

ESTANDES MODULARES
18m² -BOX (6x3m)

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

MOBILIÁRIO (COR BRANCA):
• 1 mesa redonda com tampo de madeira e 4 cadeiras ﬁxas.
EXPOSITORES DE PRODUTOS (COR BRANCA):
• 3 módulos autoportantes medindo 1,50x0,32X1,90m
(LxPxA), com 4 prateleiras medindo 1,50x0,32X0,03m
(LxPxE), por módulo = 18m lineares de prateleiras, 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);
Obs. A arte de comunicação visual da testeira deve ser fornecida pelo cliente até 30 dias
antes do início da montagem da feira. Não é permitido alteração na fachada do estande.

50m² -ESQUINA (10x5m)

SERVIÇOS:
• Segurança em sistema coletivo (período noturno);
• Limpeza (antes do funcionamento da feira);
• Energia elétrica (mínima obrigatória);
• Extintor (compatível com o espaço).
ESTRUTURA:
• 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);
• 4 tomadas tripino 220V.

MOBILIÁRIO (COR BRANCA):
• 3 mesas redondas com tampo de madeira e 12 cadeiras
ﬁxas.
EXPOSITORES DE PRODUTOS (COR BRANCA):
• 6 módulos autoportantes medindo 1,50x0,32X1,90m
(LxPxA), com 4 prateleiras medindo 1,50x0,32X0,03m
(LxPxE), por módulo = 36m lineares de prateleiras, com
vão-livre de 0,32m de altura entre elas, sendo o último
lance em sistema de bancada com portas de correr;
• 02 displays medindo 0,40x0,40x0,50m (LxPxA);
• 02 displays medindo 0,40x0,40x0,70m (LxPxA);
• 02 displays medindo 0,40x0,40x0,90m (LxPxA).
Obs. A arte de comunicação visual da testeira deve ser fornecida pelo cliente até 30 dias
antes do início da montagem da feira. Não é permitido alteração na fachada do estande.

110m² -PONTA DE ILHA (11x10m)

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

MOBILIÁRIO (COR BRANCA):
• 5 mesas redondas com tampo de madeira e 20 cadeiras
ﬁxas.
EXPOSITORES DE PRODUTOS (COR
BRANCA):
• 10 módulos autoportantes medindo 1,50x0,32X1,90m
(LxPxA), com 4 prateleiras medindo 1,50x0,32X0,03m
(LxPxE), por módulo = 60m lineares de prateleiras, com
vão-livre de 0,32m de altura entre elas, sendo o último
lance em sistema de bancada com portas de correr;
• 04 displays medindo 0,40x0,40x0,50m (LxPxA);
• 04 displays medindo 0,40x0,40x0,70m (LxPxA);
• 04 displays medindo 0,40x0,40x0,90m (LxPxA).
Obs. A arte de comunicação visual da testeira deve ser fornecida pelo cliente até 30 dias
antes do início da montagem da feira. Não é permitido alteração na fachada do estande.

Escolha a melhor opção e faça parte desse grande encontro do setor.
jessica.maraviglia@francal.com.br (11) 2226.3100 – ramal 3132
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