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Data de envio dd-mm-AAAA

Prazo para preços com desconto

1/2
06 a 10 de outubro de 2015
Pier Mauá - Armazens 02 e 03
Rio de Janeiro - Brasil

06/09/2015
Enviar pedido para
fax (21) 3432-5353

eventos@standsbr.com

Envie sempre seus pedidos dentro do prazo com
desconto. Economize tempo, dinheiro e garanta a
entrega do produto ou do serviço de sua escolha.

Formulário 11

Inclua o formulário Forma de Pagamento

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

Pedido de arte
Informação do Expositor
Nome da empresa:
Nome do contato:
E-mail do contato:
Telefone (c/ código de área):

N° estande:
Assinatura:
ramal #:

Verifique as dimensões do lugar onde você pretende colocar as artes. Prepare os arquivos e faça o pedido de
acordo à essa informação. Indique as distâncias e as alturas do lugar exato onde deseja que a arte seja
instalada. Use sempre como referência elementos do próprio estande. Por exemplo: "a 10cm do chão",
"centralizado no painel frontal do balcão", "a 25cm do topo do painel", etc.
Localização da arte (faça um croquis do seu estande)

Observações importantes e referências:
* Os croquis são obrigatórios sempre que pedir Arte. Caso contrário os
pedidos não serão instalados.
* Use os mesmos códigos das Artes nos croquis (veja exemplo ao lado)
* Recomendamos que use legendas e cores em seus croquis para chamar a
atenção de detalhes que considere importante.
* Indique os limites do estande: paredes c/ linha continua (
)
etesteiras c/ linhas tracejadas (
)
* Informe a escala usada no seu croquis se for diferente de 1
= a 1x1m

Exemplo de croquis:
K7

centralizado e
a 45cm do
topo do painel

K1

K4a 52cm do

na testeira a 60cm do
canto esquerdo

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 eventos@standsbr.com. Responderemos rapidamente.
Entregando este formulário você estará automaticamente de acordo com os
Termos e Condições descritos no Manual do Expositor.

chão

K3

centralizado no
painel do balcão

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

www.stands-br.com
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06/09/2015
Enviar pedido para

Pier Mauá - Armazens 02 e 03

Prazo para preços com desconto

fax (21) 3432-5353

eventos@standsbr.com

Envie sempre seus pedidos dentro do prazo com
desconto. Economize tempo, dinheiro e garanta a
entrega do produto ou do serviço de sua escolha.

Rio de Janeiro - Brasil

Formulário 11

Inclua o formulário Forma de Pagamento

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

Pedido de arte
A arte aplicada diretamente nos
paineis da básica poderá ficar
dividida pelos montantes. Isso
pode comprometer a boa leitura
da imagem. Diagrame bem os
arquivos de arte antes de
imprimí-los. Caso prefira uma
imagem inteira, pessa pelo
código K4.

Os traineis de madeira não são
elementos autoportantes e
deven ser fixados SEMPRE nos
paineis existentes da básica.
Possuem aprox. 5cm de
espessura.

Indique a cor desejada
através de um código
Pantone. Utilizaremos o
vinil mais próximo,
disponível no mercado
nacional.

Inclui as varetas
horizontais e o cordão,mas
NÃO INCLUI o gancho
para pendurar nos paineis.

Logotipo simples de até 3
cores (SEM efeitos gráficos;
somente cores chapadas)

K1

K2

K3

Logotipo com mais de 3
cores e/ou com efeitos
gráficos

máx.

K4

K5

120cm

K7

K6

Pedido de Arte
Dimensões (cm)

Quant Largura Altura

Item
K1 Logotipo em vinil (até 3 cores)

m²

Preço por m²
tabela

Total
(em R$)

desconto

K2 Logotipo impresso (mais de 3 cores)

** preço por unidade** $96,00 $125,00 = $
** preço por unidade** $162,00 $211,00 = $

K3 Impressão em vinil adesivo p/ painel

$162,00 $211,00 = $

K4 Impressão em lona

(tensionado em trainel)

$230,00 $299,00 = $

K5 Vinil p/ forração

PMS_______

$96,00

$125,00 = $

K6 Impressão de banner p/ pendurar

$162,00 $211,00 = $

K7 Impressão em vinil sobre PVC

$230,00 $299,00 = $

Obs. 1: Os preços incluem a entrega, a instalação e a retirada da arte.
Obs. 2: Os expositores poderão ficar com os ítens K4, K6 e K7 depois que
termine o evento.

Subtotal = $
5% ISS = $
Total = $

Envie seus arquivos de arte em alta resolução para tecnica@standsbr.com nas seguintes extensões
possíveis *.AI, *.JPG, *.CDR, *.PSD, *.PDF, *.EPS o *.TIF. Inclua todas as referências de cor usando
códigos Pantone ou cromalins. Prazo máximo: 10 dias antes da inauguração.
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 eventos@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

