FICHA DE INSCRIÇÃO - PRÊMIO MELHOR ESTANDE EXPOSUPER & POPAI 2018
Razão Social:
Nome Fantasia:

CNPJ:

IE:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

Tel.:

CEP:

Fax:

Responsável pela inscrição:
Cel.:
Responsável pelo Estande:
Cel.:
Montadora/ Agência Responsável pela criação:
Metragem do estande:

2

E-mail:
E-mail:

de 73 a 144 m (Grande)

Número do estande:

2

de 41 a 72m (médio)

2

até 40m (pequeno)

Pavilhão:
*Todos os campos acima são de preenchimento obrigatório



Inscrições iniciam em 23.05.2018, e encerram em 15.06.2018 (impreterivelmente) em horário
comercial.



Enviar a Ficha de Inscrição preenchida e assinada para contato@popaibrasil.com.br, em seguida,
será encaminhado boleto para pagamento da taxa de inscrição.



A taxa de inscrição é de R$150,00 (cento e cinquenta reais). Para os estandes inscritos no penúltimo
e último dia de inscrição, o pagamento deverá ser efetuado no mesmo dia, sob pena de
desclassificação.



Próximo à data de encerramento das inscrições (15.06.2018), ou havendo qualquer dúvida sobre o
pagamento da taxa de inscrição, será solicitado o comprovante de pagamento.



Para mais informações, entre em contato com POPAI Brasil, via telefone (41) 3528-3031.



O resultado da premiação será divulgado em cerimônia que acontecerá no dia 21 de junho com
horário previsto para ás 11h00, no Complexo Expoville, bem como estará disponível no site da
EXPOSUPER http://www.exposuper.com.br/.



Ao efetuar a inscrição no PRÊMIO MELHOR ESTANDE EXPOSUPER & POPAI 2018 você concorda
com os termos do regulamento anexo.

________________, ____ de ____________de 2018.

Ass._____________________________

FICHA TÉCNICA
Por favor, preencher as informações abaixo sobre seu estande.
Atenção! Limite máximo de 1.000 caracteres por critério preenchido.

Design e Arquitetura do Estande:
Materiais utilizados na Construção do Estande:

Diferencial na Criação e Apresentação do Estande (máximo 5 linhas):

Comunicação Visual:
Recursos e comunicação utilizada:

Explique o Contexto (maximo 5 linhas):

Tecnologia e Inovação:
Tecnologia/ Inovação utilizada:

Explique o Contexto (maximo 5 linhas):

Ação Promocional:
Objetivo da ação. Explique (máximo 5 linhas):

Horário da Ação:
Mecânica Promocional utilizada. Explique (máximo 5 linhas)

Exposição de Produto:
Produtos expostos:

Explique o Contexto (maximo 5 linhas):

Sustentabilidade:
Material construtivo, iluminação e mobiliário:
Logística Reversa:
Materiais promocionais (brindes) e de Comunicação (descartabilidade e reciclabilidade):

