
Informação do Expositor

Endereço fiscal

Pedidos e valores a serem pagos

Forma de pagamento

A nota fiscal será enviada por e-mail; por favor forneça o endereço de quem
processa os pagamentos da sua empresa caso seja diferente do contato.

Empresa (razão social):

Empresa (razão social):

N° estande:

CNPJ:

(caso seja diferente da informação do expositor)

(inclua os totais de todos os pedidos)

(marque somente uma)

Endereço:

Endereço:

Cidade/Estado/C.P.: País:

CNPJ:

Cidade/Estado/C.P.: País:

Telefone :(c/ código de área)

Contato/Departamento:

ramal #:

Fax :(c/ código de área)

Nome do contato:

E-mail do contato:

E-mail p/ envio da nota fiscal: Assinatura:

N° do cartão:

Informar a Razão Social, o CNPJ e o endereço completo no
item acima.

Validade:

Código de segurança:
(número que se encontra no verso, acima da assinatura)

Nome do titular:
(nome exato que aparece no cartão)

Obs.: Preencha formulários diferentes caso utilize formas de pagamentos diferentes.

SIM, eu preciso receber o recibo da transação por
E-mail:

Assinatura:
BOLETO BANCÁRIO

Crachás Mont./Desmont. Mobiliário e Acessórios

Elétrica Plantas e Flores

Carpete Arte

TOTAL R$

Valor: $ Valor: $

Valor: $ Valor: $

Valor: $ Valor: $

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 no preenchimento deste formulário, 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 você estará automaticamente de acordo com os
Termos e Condições Manual do Expositordescritos no .

Forma de agamentoP

CARTÃO DE CRÉDITO      VISA      MASTER      AMEX

Enviar pedido para
fax (21) 3432-5353 tecnica@standsbr.com
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Formulário 12

Este formulário é OBRIGATÓRIO para todos os
expositores.

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

07/11/2014

Para esta forma e pagamento, o expositor deverá,
aguardar  demais  informações  que serão enviadas por
nosso departamento financeiro, após recebimento deste.

O expositor é responsável pelo custo da transferência.

* Enviar obrigatoriamente o comprovante for fax ou e-mail.

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 de tabela.

Inclua este formulário com seus pedidos


