
Itens incluidos no pacote (preencha o formulário para pedidos adicionais)Mobiliário e Acessórios

S3

P1
S2

500W- 0V22
Qde=1

100W-220V
Qde=01 a cada 3m²

painel Octanorm® Flortex Eco GRAFITE

carpete cinza

Para mais informação sobre o carpete visite o site
http://www.inylbra.com.br/br/flortex_eco.html

Obs.: Está proibido pregar, furar pintar ou
danificar os paineis, as estruturas ou qualquer
outro elemento de propriedade da . OStands
material alugado deverá ser devolvido nas
mesmas condições em que foram entregues.

B1 E7 C1
Qde=2 Qde=1 Qde=1

Expositores com estandes básicos deverão preencher e enviar este
formulário. Ele é a prova de que você está de acordo com as regras.

Este formulário é obrigatório

Os serviços solicitados através deste formulário serão
processados na mesma ordem que forem recebidos.
Preencha-o agora mesmo!

www.stands-br.com

Stands Projetos e Decorações Ltda
Estrada da Ligação, 1047

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

Montadora oficial: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

Formulário 6
Estande Básico

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

Nome da empresa: N° estande:

Nome do contato:

E-mail do contato:

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

Assinatura:

Tipos de estandes básicos (identifique o seu: ESQUINA ou EM LINHA )OU PONTA DE ILHA ou ILHA

testeira Octanorm®

branca com nome
da empresa em
vinil preto.

Paredes composta de
paineis Octanorm® P1

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

07/11/2014

novo

m
odelo

!

6 a 9 de Dezembro de 2014

Centro de Convenções SulAmérica

Rio de Janeiro - Brasil

Not :a
1) 3.00 x 3.00Perspectiva baseada em estande hipotétiCo, tipo ESQUINA = 9m²
2) Estandes tipo possuem 02 paredes e 02 testeiras.ESQUINA (A)
3) Estandes tipo possuem 03 paredes e 01 testeira.EM LINHA (B)
4) Estandes tipo possuem 01 parede e 03 testeiras.PONTA DE ILHA (C)
5) Estandes tipo ) não possui paredes mas possui 4 testeiras.ILHA (D
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Tipos de estande

OU

OU

S2

S3

B1

C1

E7

Mobiliário incluido no pacote

Meu estande é .EM LINHA Meu estande é .PONTA DE ILHAMeu estande é de .ESQUINA

Não preciso.

Não preciso.

Não preciso.

Não preciso de nenhuma.

Não preciso de nenhuma.

Tomada de 500W-220V

Arandela de 100W

Cadeira básica

Lixeira

Mesa de reunião redonda

01

03

02

01

01

Só preciso de _____ (qde.)

Só preciso de _____ (qde.)

Item Qde. Alterações solicitadas

(marque o seu)

(marque SOMENTE se solicitar alterações)

OU

Carpete incluido no pacote

Não preciso. Instalarei
meu próprio carpete.

Carpete EcoFlortex
GRAFITE

Quero outra cor de Flortex . PreenchereiEco
o formulário e pagarei por ele.Carpete

Item Alterações solicitadas

(marque SOMENTE se solicitar alterações)

www.stands-br.com

Stands Projetos e Decorações Ltda
Estrada da Ligação, 1047

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

Montadora oficial: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

O mobiliário dos estandes básicos pode ser alterado. Preencha o formulário e pague pela alteração. NãoMobiliário e Acessórios
haverá reembolso ou desconto sobre os ítens não utilizados. As quantidades acima estão baseadas em estande de 9m². Na
compra de vários estandes entregaremos mobiliário proporcional aos metros quadrados.

Expositores com estandes básicos deverão preencher e enviar este
formulário. Ele é a prova de que você está de acordo com as regras.

Este formulário é obrigatório

Os serviços solicitados através deste formulário serão
processados na mesma ordem que forem recebidos.
Preencha-o agora mesmo!

Formulário 6

Enviar pedido para
fax (21) 3432-5353 tecnica@standsbr.com
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07/11/2014
6 a 9 de Dezembro de 2014

Centro de Convenções SulAmérica

Rio de Janeiro - Brasil

OU

OU

Nome do Expositor na plaqueta incluso na montagem básica

Não preciso d . Deixe a vazia pois trarei eo texto na plaqueta de identificação do meu estande plaqueta
aplicarei o meu próprio vinil. Estou ciente de que não receberei nenhum desconto por isso.

Este texto abaixo é para ser produzido e aplicado na minha plaqueta de identificação

Gostaria de colocar uma logo na plaqueta, preciso que a me envie um orçamento paraStands
essa produção especial logo após receber meu(s) arquivo(s) de arte.
Estou ciente de que não receberei nenhum desconto por isso.

Obs.: mm x mm (H)O painel horizontal da tem . Veja detalhes na página 03 paraplaqueta 1060 210
a produção do seu arquivo de arte.

OBS: Texto de no máximo 20 caracteres, fonte Helvética, 6cm de altura, produzido em vinil adesivo
na cor preta.

Envie seu arquivo de arte em alta resolução para com as seguintestecnica@standsbr.com
extensões possíveis *.AI, *.JPG, *.CDR, *.PSD, *.PDF, *.EPS ou *.TIF. Inclua todas as referências
de cor usando códigos de Pantone.

(marque somente UMA)



Dimensões dos paineis das paredes e do balcão

Dimensões do painel da testeira

(use essa info para produzir seus arquivos de arte)

(use essa info para produzir seus arquivos de arte)
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www.stands-br.com

Stands Projetos e Decorações Ltda
Estrada da Ligação, 1047

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

Montadora oficial: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

Está proibido pregar, furar
pintar ou danificar os paineis, as
estruturas ou qualquer outro
elemento de propriedade da
Stands.

Todos os paineis Octanorm são®

brancos com a estrutura em
alumínio anodizado.

Está proibido pregar, furar
pintar ou danificar os paineis, as
estruturas ou qualquer outro
elemento de propriedade da
Stands.

Todos os paineis Octanorm são®

brancos com a estrutura em
alumínio anodizado.

Expositores com estandes básicos deverão preencher e enviar este
formulário. Ele é a prova de que você está de acordo com as regras.

Este formulário é obrigatório

Os serviços solicitados através deste formulário serão
processados na mesma ordem que forem recebidos.
Preencha-o agora mesmo!

Formulário 6

Enviar pedido para
fax (21) 3432-5353 tecnica@standsbr.com
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Centro de Convenções SulAmérica

Rio de Janeiro - Brasil


