EXPOSIÇÃO TÉCNICA
Termos e condições gerais
1. LOCAL
CENTRO DE CONGRESSOS DO LNEC
AV DO BRASIL 101
1700-066 LISBOA

2. ALUGUER DE STAND
Stands

Número de Stands

6 m2 (3m x 2m)

19

O valor referido inclui o aluguer de um stand com as seguintes características:


paredes em painéis de MDF; (ver desenho)



perfis de alumínio em estrela lacado a cinzento;



pavimento revestido a alcatifa cinzenta;



frontão com 30 cm de altura e com o "lettering" da entidade a 1 côr; 5 projectores de 100w, quadro eléctrico e
tomada de 220 volts.

3. INSCRIÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO STAND
A ficha de inscrição deverá ser enviada acompanhada do pagamento correspondente.
A atribuição dos espaços para exposição será realizada por ordem de recepção das fichas de inscrição e pagamento.
Caso as opções pretendidas já estejam tomadas, os organizadores entrarão em contacto com o proponente para o
estudo de alternativa mutuamente aceitável

4. PRODUTOS E/OU SERVIÇOS A EXPOR
Para efeitos de apreciação e aprovação pela Comissão Organizadora, o Expositor deverá indicar quais os produtos ou
serviços que irá expor.
A nenhum expositor será permitido expor fora do limite do espaço do stand designado na área de Exposição não sendo,
também, permitida a distribuição de publicidade fora da área afecta ao Expositor.

5. SEGUROS E SEGURANÇA
O Centro de Congressos do LNEC possui os serviços gerais de vigilância durante os períodos de montagem,
funcionamento e desmontagem da exposição.
Compete ao Expositor tomar a seu cargo todas as providências relativas a seguros do seu equipamento, mostruário ou
propriedade pessoal.

6. LIMPEZA
A Organização encarregar-se-á da limpeza geral da área da exposição e stands, nos dias do evento.

7. ENERGIA ELÉCTRICA
A pedido, é possível o fornecimento de energia trifásica.

8. TELEFONES E LINHAS DE COMUNICAÇÂO
O pedido para montagem de telefones e/ou linhas de comunicação (RDIS ou outras) deverá ser solicitado directamente
à P.T., enviando uma cópia desse pedido à Comissão Organizadora.

9. DATA E HORÁRIO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM
A montagem da exposição terá lugar no dia 11 de abril das 09h00 às 18h00
A desmontagem terá lugar no dia 14 de abril a partir das 18h00 ou 15 de abril das 9h00 às 12h30
O Expositor deverá cumprir todos os requisitos legais referentes a códigos de incêndio e electricidade, bem como todas
as demais regras
No local da exposição é proibida a construção oficinal de stands, bem como a utilização de máquinas de corte,
lixadeiras e outros equipamentos causadores de poeiras, bem como a pintura à pistola.
A aplicação de alcatifa sobre a alcatifa existente deverá ser por simples assentamento ou com fita adesiva.
Nos painéis, perfis e pavimentos não é permitido pregar, aparafusar, cravar, colar, ou usar qualquer outro meio de
fixação de objectos que os danifiquem ou ao seu revestimento.
A remoção de lixos da montagem e desmontagem é da responsabilidade do Expositor.

10. APOIO À EXPOSIÇÃO
Contacto para informações adicionais e durante a montagem/desmontagem
José Fernando Anacleto – telemóvel 93 456 57 73

