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Prazo para preços com desconto

06/09/2015

06 a 10 de outubro de 2015

Enviar pedido para

Pier Mauá - Armazens 02 e 03

fax (21) 3432-5353

eventos@standsbr.com

Rio de Janeiro - Brasil

Formulário 2

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

Crachás de Montagem/Desmontagem
Informação do Solicitante
Nome do Expositor:
Nome da Montadora: (deverá ser o mesmo informado no Formulário 1)
Este formulário foi preenchido e enviado por:
Expositor
Nome do solicitante:
E-mail do solicitante:
Pessoa autorizada a retirar os crachás:

N° estande:
Montadora
Telefone (c/ código de área):
Assinatura:

Informação sobre o credenciamento OBRIGATÓRIO
Os crachás de Montagem/Desmontagem serão confeccionados em nome da montadora. Se destinam
exclusivamente a todo e qualquer funcionário envolvido na montagem e desmontagem dos estandes.
Os funcionários responsáveis pela segurança do evento não permitirão a entrada de nenhuma pessoa
na área de exposição sem a apresentação de crachá específico e válido.
Os Crachás de Montagem/Desmontagem somente poderão ser retirados pela pessoa autorizada
(indicada acima) diretamente no Centro de Atendimento à Montadora, na entrada de serviço, a partir
das 08:00 do dia 04/10/2015.
Os Crachás de Montagem devem ser guardados pois servirão também para a Desmontagem. Serão
válidos somente no período de 04 a 06/10, período de montagem, e dias 10 e 11/10, desmontagem.
Lista de funcionários
Nome

Documento ID

Nome

Documento ID

Pedido de crachás
Item

Quantidade
(segundo lista acima)

Crachás de Montagem/Desmontagem

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.

preço unitário
desconto
tabela
R$ 25,00

R$ 32,00

Total
(em R$)
=$

5% ISS

=$

Total

=$

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

www.stands-br.com

