
Pedido

(em R$)Item
Preço (x unidade ou x m²)

Quantidade Unidade c/ desconto tabela
Total

m²

m²

m²

m²

unidade

unidade

$ 0086,

$ 0086,

$ ,00121

$ 1 ,0056

$ 1 ,0056

$ 1 ,0091

Vaso com palmeira

Vaso com pleumele verde

Vegetação de 50cm (H)

Vegetação c/ flores de 50cm (H)

Gostaria que as flores fossem na cor
sujeito à disponibilidade e
compatibilidade de preço

sujeito à disponibilidade e
compatibilidade de preço

e do tipo .

Vegetação de 100cm (H)

Vegetação c/ flores de 100cm (H)

A

B

C*

D*

E*

F*

$ 112,00

$ 112,00

$ 1 ,0057

$ ,00203

$ ,00203

$ ,00248

Subtotal

5% ISS

Total

=

=

=

=

=

=

=

=

=

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Obs.: Preços de aluguel durante todo o período do evento, incluindo entrega e retirada do material.

* Vasos diferenciados e jardineiras não incluidos no preço. Deverão ser fornecidos pelo
cliente.

forma, material
e cor do vaso
podem variar

vasos
diferenciados e
jardineiras
não incluidos

EXEMPLO DE ARRANJO

Flores e plantas estão sujeitas à disponibilidade.

Os clientes devem criar seus próprios arranjos.

Informação do Expositor

Nome da empresa: N° estande:

Nome do contato:

E-mail do contato:

Telefone :(c/ código de área) ramal #:

Assinatura:

www.stands-br.com

Stands Projetos e Decorações Ltda
Estrada da Ligação, 1047

Taquara, Rio de Janeiro, RJ
22.713-470, Brasil

Montadora oficial:Caso você precise de assistência sobre produtos não incluídos nesta lista, ligue
para e peça por um representante comercial ou envie um e-(21) 3432-5353
mail para . Responderemos rapidamente.tecnica@standsbr.com
Entregando este formulário, alugando qualquer tipo de produto ou
contratando serviços da , você estará automaticamente de acordo comStands
os descritos no .Termos e Condições Manual do Expositor

A B C-D-E-F

Plantas e loresF

Enviar pedido para
fax (21) 3432-5353 tecnica@standsbr.com

1 1/
página

Formulário 10

Este formulário é exclusivamente paraOBRIGATÓRIO
expositrores com estandes .DECORADOS

Prazo para preços com descontoDat AAAAa de envio dd-mm-

07/11/2014
6 a 9 de Dezembro de 2014

Centro de Convenções SulAmérica

Rio de Janeiro - Brasil

Pedidos recebidos sem o pagamento ou fora do prazo com
desconto serão processados com preços originais de tabela.

Inclua o ormulário Forma de PagamentoF


