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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) 2548-5141

silvia@metodorio.com.br

Rio de Janeiro - Brasil

Formulário 4
Crachás de Expositor
Informação do Solicitante
Nome do Expositor:
Nome do contato:

N° estande:

E-mail do contato:
Pessoa autorizada a retirar os crachás:

Telefone (c/ código de área):
Assinatura:

Informação sobre o credenciamento OBRIGATÓRIO
Os Crachás de Expositor são OBRIGATÓRIOS para todos os expositores durante o período de
funcionamento do evento. Cada expositor tem direito a uma quantidade de crachás, segundo a superfície de
seus estandes. Crachás adicionais serão cobrados a parte. Após o recebimento do pedido de crachás extras
sera enviado ao expositor um e-mail avisando a forma de pagamento.
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.
Diariamente os funcionários da exposição (empresas prestadoras de serviços e manutenção) terão
acesso aos seus estandes e ao depósito uma hora antes da abertura do evento. Está proibido a circulação
de carrinhos no meio da feira após as 8:00.
Será permitida a entrada de apenas 3 expositores de cada estande durante o período de montagem do
evento. Não será permitida a entrada de expositores trajando bermudas, camisetas sem mangas, chinelos
ou sapatos abertos.
Os Crachás de Expositor não serão nominais, serão impressos somente com o nome da empresa
expositora, permitindo um rodízio de funcionários durante o evento.
Os Crachás de Expositor dão direito ao acesso EXCLUSIVAMENTE à área de exposição. Os
expositores interessados em assistir alguma Sessão Científica deverão se registrar como participantes
do Congresso.
Os Crachás de Expositor somente poderão ser retirados pela pessoa autorizada (indicada acima)
diretamente no Balcão de Atendimento ao Expositor, na secretaria do evento, a partir do dia
06/10/2015.
Tabela de crachás gratuitos

(preencha a lista com todos os nomes de participantes na página seguinte)

Superfície do estande

Quantidade de Crachás

9,00m²

03

18,00m²

06

Caso você precise de assistência no preenchimento deste formulário, ligue
para (21) 2548-5141 ou envie um e-mail para silvia@metodorio.com.br.
Entregando este formulário você estará automaticamente de acordo com os
Termos e Condições descritos no Manual do Expositor.

Secretaria Executiva:

