STANDS A PARTIR DE 495€ + IVA
STAND IN BEAUTY *

9 m2: 495 €

• Alcatifa para forra do chão
• Paredes em carpintaria com 3mt de altura com 5 cm de
•
•
•
•

espessura, pintadas a branco e com juntas assumidas
Iluminação suspensa no pavilhão
Eletrificação
Lettering na placa identificativa
1 Mesa + 2 Cadeiras

18 m2: 910 €
27 m2: 1.295 €
36 m2: 1.720 €

* Obrigatório para áreas até 36m2;
* Stands são entregues no dia 25 de outubro;
* Desconto sobre o valor do stand de 10€, caso prescinda do mobiliário;

47.50 € / m2*
*Áreas

iguais ou superiores a
45m²

STAND PREMIUM
•
•
•
•
•
•

Paredes em carpintaria, com 3m de altura com 5cm de espessura
com juntas assumidas e zona de parede com relevo com inclinação iluminada com fita LED
Pintura com tinta plástica
Alcatifa ignífuga cinza aplicada sobre o piso da feira
Caixa de luz incluindo impressão em grande formato 1,3x3,0m
1 Balcão
1 tomada elétrica

* * Stands são entregues no dia 26 de outubro;

18m2: 1.405 €

•
•
•

27 m2: 1.795 €

36 m2: 2.210 €

Aos valores apresentados acrescente IVA à taxa legal em vigor
Até 36 m² (inclusive) é obrigatória a utilização de stands fornecidos pela organização conforme aqui especificado.
Os de áreas superiores poderão ser contratados à EXPONOR ou a outro montador, sendo que os stands não deverão ultrapassar os 3,5 m de altura e
todos deverão ser alvo de apreciação, por parte da nossa equipa técnica.

Tel.: 229.981.479 | Fax: 229.981.482 | E-mail: maria.vieira@exponor.pt

EXTRA STANDS
€10 + IVA

€17 + IVA

Cadeira LOW

€27 + IVA

Banco LOW

Mesa BASE

€80+ IVA

Balcão com portas

€27+ IVA

Prateleira (110x35x5cm)

Alteração de cor de pintura

€ 15 + IVA/ m2

Alteração de cor de alcatifa (sem custos até 31 de Agosto)

€ 2 + IVA / m2

Reservado com porta e prateleiras 1m2 (1x1mt)

€ 87 + IVA

Reservado com porta e prateleiras 2m2 (2x1mt)

€ 144 + IVA

Impressão de vinil autocolante laminado (fornecimento mínimo 1,40m2)

€ 25 + IVA

Impressão de vinil autocolante sobre PVC 3mm (fornecimento mínimo 1,70m2)

€ 30 + IVA

Recorte de vinil (fornecimento mínimo 1,70m2)

€ 15 + IVA
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