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06 a 10 de outubro de 2015
Pier Mauá - Armazens 02 e 03

Prazo para preços com desconto

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.

Rio de Janeiro - Brasil

Inclua o formulário Forma de Pagamento + Projeto

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

Formulário 5

Elétrica
Sobre a conexão elétrica dos estandes
Todos os expositores, seja com estandes decorados ou com estandes básicos, deverão preencher e
®
enviar este formulário à Stands , caso contrário não receberão fornecimento de eletricidade durante o
evento.
Expositores de montagem básica receberão uma tomada de 500W-220V (por cada estande de 9m²) e
deverão preencher este formulário OBRIGATORIAMENTE, contratando no mínimo 1 KW. O expositor
deverá, contudo, contratar energia elétrica superior a isso caso o consumo elétrico real do seu estande ultrapasse
1 KW. Isso poderá ocorrer quando o expositor contrata tomadas ou iluminação adicional atraves do formulário
Mobiliário e Acessórios ou requeira alimentação para um equipamento com carga superior a 500W.
Os pedidos de conexão elétrica deverão ser entregues junto com o formulário Forma de Pagamento
preenchido e o projeto do estande até a data indicada para que o preço com desconto seja respeitado, caso
contrário serão processados com preços de tabela.
Todos os consumos elétricos serão checados durante o evento. Qualquer variação com relação ao pedido
de energia elétrica de seu estande estará sujeita a cobrança pelo valor de preço de tabela.
O preço da energia elétrica NÃO inclui a conexão de nenhum equipamento, instalação, distribuição
elétrica ou cabeamento do seu estande. Esse serviço é de responsabilidade de cada expositor, que deverá
contratar profissionais qualificados para o desempenho de dita tarefa.
O preço da energia elétrica INCLUI a entrega de um ponto de conexão, geralmente localizado na parte
traseira de cada estande tipo península, esquina e em-linha, onde se encontram os paineis divisórios entre os
vizinhos. Os pontos solicitados em estandes tipo ilha ou aqueles com localizações especiais deverão ser
acompanhados com desenhos. Caso a Stands® não receba essa informação a tempo, antes do começo da
montagem do evento, o ponto será escolhido segundo nossa conveniência.
Toda a distribuição de energia elétrica do evento será feita exclusivamente por eletricistas da Stands®.
Somente estes profissionais poderão conectar ou desconectar os pontos solicitados aos QDLs dos estandes.
Todas as instalações elétricas e equipamentos dos expositores deverão estar dentro das normas
pertinentes da ABNT. A Stands® se reserva o direito de inspeciona-las sempre que considerar necessário,
podendo rejeitar e embargar a construção dos estandes que não estiverem de acordo à elas.
Faça o cabeamento do seu estande de maneira segura. Caso se decida por uma instalação embutida no
piso, esse serviço deverá ser feito por um profissional qualificado e contratado pelo próprio expositor antes
que a montagem do estande comece.

Estandes de montagem básica receberão uma tomada de 500W-220V monofásica e um spot
100W-220V a cada 3,00m².
A energia elétrica ADICIONAL contratada para os estandes de montagem básica e estandes
decorados, poderá ser apenas 220V monofásica, segundo o preenchimento deste formulário.

Caso você precise de assistência sobre produtos não incluídos nesta lista, ligue
para (21) 3432-5353 e peça por um representante comercial ou envie um email para eventos@standsbr.com. Responderemos rapidamente.
Entregando este formulário, alugando qualquer tipo de produto ou
contratando serviços da Stands, 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
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Inclua o formulário Forma de Pagamento + Projeto

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

Prazo para preços com desconto

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 5

Sobre os projetos
Os expositores com estandes DECORADOS ou suas montadoras deverão enviar
OBRIGATORIAMENTE o projeto de seus estandes para avaliação e aprovação. Essa informação é primordial
para a validação deste pedido. Veja o exemplo apresentado abaixo.
Leia atentamente os regulamentos do evento no Manual do Expositor antes de realizar o projeto. A
responsabilidade técnica da montagem do estande é de única e exclusiva responsabilidade da montadora
contratada pelo expositor.
O projeto deverá ser apresentado através de um ou mais arquivos eletrônicos, nas seguintes extensões:
*.JPG, *.GIF, *.PDF, *.CDR versão 15 ou anterior ou *.DWG versão 2011 ou anterior.
O(s) arquivo(s) não precisa(m) seguir nenhum formato de apresentação especial. Contudo, alguns
desenhos são OBRIGATÓRIOS:
 Uma planta baixa cotada, incluindo o ponto de energia elétrica solicitado ou QDL (quadro de luz)
do estande. Observação: consideraremos o QDL sendo o ponto de entrega da energia elétrica solicitada
caso não exista outra referência claramente indicada na planta.
 Perspectiva(s) E/OU vista(s) com cotas, indicando a altura máxima do estande e a altura junto ao
vizinho.
 Carimbo com o nome da empresa expositora, nome da montadora e o nome do evento.
Para evitar mal entendidos, sugerimos que inclua também (não é obrigatória):
 Plata de situação indicando estandes vizinhos ou corredores de modo que fique claro a orientação em

que seu estande sera implantado. Use a planta geral do evendo se achar conveniente.
Expositores que não enviarem projeto para aprovação ou que não tiverem seus projetos aprovados
não poderão realizar a montagem.
Exemplo de apresentação de projeto

planta baixa cotada
(OBRIGATÓRIO)

planta de situação

Exemplo de como marcar a
localização do ponto de
energia solicitado.
O ponto deverá estar
conectado diretamente ao
QDL do estande. Use sua
própria referência, desde
que indicada. O símbolo
mais usual é o
.

vista(s) OU
perspectiva(s) com cotas
de alturas
(OBRIGATÓRIO)

Caso você precise de assistência sobre produtos não incluídos nesta lista, ligue
para (21) 3432-5353 e peça por um representante comercial ou envie um email para eventos@standsbr.com. Responderemos rapidamente.
Entregando este formulário, alugando qualquer tipo de produto ou
contratando serviços da Stands, 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
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fax (21) 3432-5353
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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 5

Inclua os arquivos do Projeto do estande

Formulários recebidos sem os arquivos necessários para a
avaliação e aprovação do projeto NÃO serão processados.

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:

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

E-mail do solicitante:
Tabela de referência de consumo elétrico
Aparelho

KW

Aparelho

KW

Aparelho

KW

Calha fluorescente de 20W

0,03

Laptop

0,50

Aparelho de som

3,50

Calha fluorescente de 40W

0,05

Impressora

0,30

Cafeteira elétrica

0,80

Calha HO de 110W

0,20

TV/Monitor/Tela/DVD

0,30

Cafeterira industrial

4,50

Arandela de 100W

0,10

Circulador de ar/Ventilador 0,10

Forno de microondas

1,20

HQI de 150W

0,15

Frigobar de 140 litros

0,40

Forno elétrico (padrão)

1,00

Computador (tela + CPU)

0,50

Geladeira 240 L/Freezer

0,50

Forno elétrico (industrial)

2,40

Pedido de eletricidade
Qde. de KW

somente números inteiros
(ex. 2,5 deverá pedir 3KW)

Tipo
Consumo mínimo ESTANDE BÁSICO

(220V mono.)

1 KW

Conexão monofásica de 220V
* Confira o consumo eletrico necessário e evite cortes ou falhas no fornecimento da eletricidade.
** Traga seu próprio adaptador e/ou conversor de voltagem, caso necessário.
*** Este serviço inclui o cabeamento até o ponto de distrbuição do estande (QDL) e o fornecimento de
energia elétrica durante todo o evento.

Total
(em R$)

Preço por KW
c/ desconto tabela
$ 385,00

$ 500,50

=$

$ 385,00

$ 500,50

=$

Subtotal

=$

5% ISS

=$

Total

=$

vo !
nodelo
o
m

Tomadas NÃO estão incluidas no preço deste serviço. Se necessário use o formulário de Mobiliário & Acessórios
para contratar esse item.

Caso você precise de assistência sobre produtos não incluídos nesta lista, ligue
para (21) 3432-5353 e peça por um representante comercial ou envie um email para eventos@standsbr.com. Responderemos rapidamente.
Entregando este formulário, alugando qualquer tipo de produto ou
contratando serviços da Stands, 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

