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Domingo, 24 maio: 09h00 – 12h30 

Valor hora extra: 10€ + IVA

Desmontagens:

Ao ultrapassar as horas definidas, será cobrado ao utilizador o valor das horas extra, pela necessidade da 
permanência de recursos humanos por parte da organização.

Domingo, 24 maio: 13h00 – 13h45

Expositores: 8h00 – 8h45

Abertura exposição durante o simpósio:

Sábado, 23 maio 
Expositores: 8h00 – 8h45

Sábado, 23 maio: 09h00 – 18h00

Montagens:

Domingo, 24 maio 

HORÁRIO EXPOSIÇÃO  

ACESSOS

O material necessário pode ser descarregado na porta de axesso ao local e o veículo retirado logo após a 
descarga.

A entrada de qualquer tipo de veículos na área de exposição é expressamente proibida.

Estacionamento: Não disponível
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 No caso de ser utilizada alcatifa, esta poderá ser fixada ao pavimento com fita ecológica de dupla face, que não deverá 
deixar qualquer tipo de resíduo ou marca no pavimento. É proibida a utilização de colas de impacto ou de contacto.

 Os aparelhos elétricos necessários aos expositores não deverão emitir ruído que incomode os restantes expositores 
ou outras áreas do simpósio.
 Durante a montagem e desmontagem e em geral durante todo o evento, é proibida a colocação de materiais em locais 
de outros expositores ou em zonas comuns, que deverão estar sempre livres para a circulação de pessoas e materiais.

Aos valores acresce a taxa de IVA em vigor.

     Expositor ‘‘S’’:                                     Expositor ‘‘M’’:                                               Expositor ‘‘L’’:                                                 Expositor ‘‘PREMIUM’’:
           1,0m x 0,80m                                             1,5m x 0,80m                                                     2,0m x 1,5m                                                                      4,0m x 2,0m

       

Tamanho e Preços dos espaços:
 

Deverá ser comunicada a ideia para a exposição até dia 15 de abril de forma a garantir todos os requisitos 
técnicos.

 As montagens e desmontagens do stand são responsabilidade do expositor, embora sempre sob o acompanhamento 
e supervisão da Organização.

 Nas áreas de exposição não é permitida a construção de stands com materiais de construção, nem de decoração que 
contenham produtos como cimento, areia, gesso, estuque, telha, ladrilho, azulejo ou outros materiais semelhantes, nem o 
uso de máquinas de corte, soldadura, lixadeiras e pintura à pistola. Os stands devem ser concebidos e preparados de modo a 
que a sua construção seja obtida exclusivamente pela montagem dos seus elementos constitutivos.

 O expositor compromete-se a respeitar todas as orientações necessárias relacionadas com as montagens e 
desmontagens das estruturas, dadas pela Organização.

Montagens e desmontagens:

Em nenhum caso poderão ser introduzidos objetos ou materiais que bloqueiem ou dificultem as saídas da área de exposição 
ou das salas onde decorre o evento.

 Cargas e descargas dos materiais para o evento são da responsabilidade do expositor. 

Os espaços não podem ter uma altura superior a 2 metros.

EXPOSIÇÃO TÉCNICA
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Investimento: 200,00€ Investimento: 325,00€

Investimento: 500,00€
Investimento: 1.000,00€

(+ Publicidade em Media Digital
Indoor na entrada principal do evento).
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Em todo o caso, deve ser sempre respeitada a estética das próprias instalações, sem lhes adicionar ou 
suprimir nada do que delas faz parte.

Os utilizadores obrigam-se a respeitar as normas técnicas relativas aos equipamentos e instalações 
existentes no espaço e a não utilizar quaisquer equipamentos que sejam suscetíveis de causar dano a essas 
instalações.

Não é permitido a afixação de cartazes, painéis, posters, autocolantes ou similares nas paredes, no 
pavimento, tetos ou colunas das instalações do espaço, sem prévia autorização escrita do mesmo.

DANOS
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DATAS IMPORTANTES

31 de março - Envio de folhetos e/ou outros materiais, para aprovação da Comissão Organizadora

30 de abril - Entrega de folhetos e/ou outros materiais para entrega aos participantes do simpósio.

25 de março - Envio de logótipos institucionais para divulgação do simpósio e e-newsletters

catarina.arouca@nirvanamed.pt
Tlm. 935 330 914

Identificação:

Detalhes para envio de materiais:

Evento: II Simpósio Ciência & Espiritualidade
A/C: Catarina Arouca

Avenida da República, 2475, 1º andar, Sala 12, 4430-208 V N Gaia
Morada:
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Uma vez terminada a exposição o utilizador é responsável pela remoção de todos os materiais (inúteis) e por 
depositar os mesmos nos contentores destinados a esse fim.

Os objetos e materiais que permaneçam na área de exposição depois de terminado o prazo de tempo 
contratado serão removidos e os gastos originados serão aplicados ao respetivo expositor.

A área de exposição, bem como, as áreas comuns serão limpas diariamente e todo o lixo removido.

LIMPEZA
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Uma vez terminado o evento, o expositor deve deixar o espaço cedido nas condições em que este se 
encontrava quando lhe foi entregue.

É expressamente proibido colocar qualquer tipo de objeto nos corredores fora da área do stand. A 
Organização dispõe do direito de remover e armazenar todo o material presente no corredor, incorrendo em 
custos para o respetivo expositor.

Em caso algum podem ser introduzidos materiais in�lamáveis, tóxicos ou perigosos.

Os utilizadores deverão deixar sempre livres e desimpedidas as saídas de emergência e acessos a salas do 
simpósio e respeitar os espaços destinados à circulação dos respetivos utentes.

A Organização do simpósio não assume qualquer responsabilidade por qualquer perda e/ou dano de 
material de terceiros entregue no local da exposição.

O expositor é responsável pelo seu próprio stand e por todo o material presente no mesmo, sendo que a 
organização do simpósio é isenta de responsabilidades no caso de estragos ou extravio de materiais.

O expositor será responsabilizado por qualquer dano que faça na área de exposição.

RESPONSABILIDADE
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 A circulação em todas as áreas do Simpósio só é permitida a quem esteja identificado na qualidade 
de orador e/ou expositor. Não são permitidas quaisquer ativações de marca como, por exemplo, circulação 
de mascotes, sem o consentimento prévio da organização.

 Só podem distribuir Informação Médica, empresas e os seus representantes que estejam a participar 
no Simpósio na qualidade de Patrocinadores/Expositores. A distribuição de Informação Médica ou 
qualquer outra informação não pode ser feita fora da área de exposição, salvo se expressamente autorizado 
pela Organização.

 A divulgação de fotografias e/ou vídeos durante todo o evento, abrigando todas as atividades do 
mesmo, apenas é permitido se o expositor identificar o evento em questão e, no caso das redes sociais, 
identificar também a organização (@excelenciamental).

 Por cada stand podem permanecer 2 expositores, que devem ser devidamente identificados até ao 
máximo de 15 dias antes do evento.

 Cada expositor extra tem o custo de 15,00€ + IVA e salvaguarda-se a autorização prévia por parte da 
organização até ao máximo de 15 dias antes da data do evento.

INFORMAÇÃO AO EXPOSITOR
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Catarina Arouca | catarina.arouca@nirvanamed.pt

Tel: +351 935 330 914  

4430-208 Vila Nova de Gaia | Portugal
Sede Grupo: Avenida da República, 2475, 1.º andar, Sala 12

E-mail: eventos@excelenciamental.pt

CONTACTO NO LOCAL 

Grupo Excelência Mental®

CONTACTOS

Excelência Mental

grupo
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