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Prazo para preços com desconto
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6 a 9 de Dezembro de 2014
Centro de Convenções SulAmérica

07/11/2014
Enviar pedido para
fax (21) 3432-5353

tecnica@standsbr.com

Expositores com estandes de montagem básica deverão
ler, preencher e entregar o Formulário 6 (Estande
Básico).

Rio de Janeiro - Brasil

Formulário 1

Este formulário é OBRIGATÓRIO

Expositores e montadoras de estandes DECORADOS
deverão ler e assinar este formulário.

Termo de responsabilidade
Termo de responsabilidade para estandes DECORADOS
Todos os estandes que dispensarem a montagem básica serão designados estandes DECORADOS. É permitido,
contudo, pequenas alterações no lay-out original e a contratação de mobiliário e acessórios adicionais para a montagem básica,
que continuará com o mesmo status de básica.
O expositor pode contratar uma empresa para a montagem e desmontagem de seu estande DECORADO. Dita empresa
sera identificada abaixo como a MONTADORA do estande.
O expositor e sua montadora devem estar cientes de todas as regras de montagem e desmontagem do evento descritas no
Manual do Expositor.
A montadora ou o expositor é responsável pela R.R.T. ou A.R.T. conforme explicado no Formulário 7 (Aprovação de
Projeto). A montagem e desmontagem dos estandes só será permitida dentro dos dias e horários indicados no Manual do
Expositor, sem nenhuma exceção. Entregando este formulário o expositor e sua montadora estarão automaticamente de
acordo com os Termos e Condições e prazos descritos no Manual do Expositor.
Pelo presente Termo de Responsabilidade, o expositor e montadora declaram que se responsabilizam por todas as
obrigações trabalhistas, legais e por qualquer dano que possa ser causado ao pavilhão ou a terceiros pelos seus próprios
funcionários ou contratados para a montagem, manutenção e desmontagem do estande.
Declaram, também, estar cientes de que toda e qualquer desobediência ao Regulamento, ao Manual do Expositor ou às
normas específicas do pavilhão, autoriza a Organizadora a cancelar seus credenciamentos.

Informação do Expositor
Eu montarei meu próprio estande e serei responsável pela R.R.T. ou A.R.T.
Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado/C.P.:
Telefone (c/ código de área):
Fax (c/ código de área):
Representado por Sr.
Carteira de identidade:
Título/Cargo:

N° estande:
País:
ramal #:
Sra. (incluir nome):
Assinatura:

Departamento:

Data:

Informação da Montadora
Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado/C.P.:
Telefone (c/ código de área):
Fax (c/ código de área):
Representado por
Sr.
Carteira de identidade:
Título/Cargo:
Departamento:

País:
ramal #:
Sra. (incluir o nome):
Assinatura:
Data:

Caso você precise de assistência no preenchimento deste formulário, ligue
para (21) 3432-5353 e peça por um representante comercial ou envie um email para tecnica@standsbr.com. Responderemos rapidamente.
Entregando este formulário você estará automaticamente de acordo com os
Termos e Condições descritos no Manual do Expositor.

Montadora oficial:
Stands Projetos e Decorações Ltda
Estrada da Ligação, 1047
Taquara, Rio de Janeiro, RJ
22.713-470, Brasil

www.stands-br.com

