SALÃO IMOBILIÁRIO DE PORTUGAL 2019
10 a 13 de Outubro de 2019 | Lisboa | FIL
FICHA DE INSCRIÇÃO

Identificação
APEMIP Nº

Empresa
Localidade

Morada
Tel.

Tlm.

Email

Tlm.

Email

Pessoa para contacto
Cargo
Tel.

Este documento compromete a parte signatária às condições abaixo apresentadas

,

de

de 2019
Assinatura

Condições de participação:
As inscrições são consideradas válidas quando se verifiquem as seguintes condições:
- Ficha de inscrição final devidamente preenchida e assinada
- Pagamentos efetuados dentro das datas referidas
- Situação contributiva regularizada em termos associativos
Inscrição:
De forma a oficializar a inscrição da sua empresa, solicitamos o preenchimento e envio da ficha anexa até ao dia 16 de setembro, para gep@apemip.pt.
Pagamentos:
- 50% com a adjudicação
- 50% até 23 de setembro
Para Empresas Associadas: 1.200€ *, Para Empresas não Associadas: 1.500€ * *(Acresce IVA à taxa legal em vigor)
Os pagamentos deverão ser efetuados à APEMIP, através de Transferência Bancária, para o IBAN PT50 0018 000322783617020 41 (Santander Totta),
até às datas mencionadas. Solicita-se que nos seja enviado comprovativo da transferência para gep@apemip.pt
Política de cancelamento:
Uma vez que se trata de um evento de grande dimensão, com a participação de diversas empresas, e atendendo aos prazos para produção e pagamento
que nos são impostos pelas entidades organizadoras do Salão, não haverá lugar a devolução de pagamentos efetuados, comprometendo-se a empresa
que se inscreve a efetuar o pagamento total previsto.
Os lugares no stand serão distribuídos por sorteio em data a definir.
Av. da Liberdade, Nº 245- 2º A - 1250-143 Lisboa • Tel.: 210 967 932 • Email: gep@apemip.pt

ÁREA DO EXPOSITOR:
A implantação será feita num stand de
localização prime.

Painel com
imagem
da empresa

Logótipo
da empresa
no balcão

Área de exposição com:
» Painel com imagem da empresa (enviada
pela própria para produção e colocação)
» Logótipo da empresa no balcão
» 2 bancos altos
» Porta folhetos
» Custos de gestão do dossier
» Crachás de expositor
» Seguros mínimos obrigatórios
Valor a pagar por Empresa:
1.200€ * (1.500€ - 20% de desconto)
Empresas Associadas
1.500€ * Empresas não Associadas
*Acresce IVA à taxa legal em vigor

DATAS IMPORTANTES:
» Inscrições: até 16 de setembro
» Pagamento da primeira tranche de 50%: na adjudicação
» Pagamento da segunda tranche de 50%: até 23 de setembro
» Envio das imagens para os painéis: até 20 de setembro
» Salão: 10 e 13 de outubro (11H00 – 20H00) e 11 e 12 de outubro (11H00 – 22H00)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) Imagens para painéis:
As artes finais das imagens deverão ser enviadas em formato digital até 20 de setembro para gep@apemip.pt,
com as seguintes características:
» Jpeg ou pdf em 300 dpi´s / RGB
» A mancha de imagem a ocupar em cada painel será de 0,98m (L) x 2,32m (A)
» A mancha de imagem a ocupar em cada balcão com o Logótipo será de 0,82m (L) x 0,98m (A)
» A impressão e montagem dos painéis serão da responsabilidade da APEMIP
B) Informação para catálogo de expositor:
Necessitamos que nos façam chegar até dia 20 de setembro a seguinte informação, para constar do catálogo de expositor do
Salão:
» Nome Empresa
» Nº Contribuinte
» Morada
» Código Postal
» Cidade
» Website
» Responsável
» Telefone
» Email
» Zona do país em que operam

C) Informação para cartões expositor:
Necessitamos que nos façam chegar até dia 20 de setembro os nomes dos colaboradores que irão prestar serviço no stand,
por forma a emitirmos os cartões de expositor.
Condições de participação:
As inscrições são consideradas válidas quando se verifiquem as seguintes condições:
- Ficha de inscrição final devidamente preenchida e assinada
- Pagamentos efetuados dentro das datas referidas
- Situação contributiva regularizada em termos associativos

Política de cancelamento:
Uma vez que se trata de um evento de grande dimensão, com a participação de diversas empresas, e atendendo aos prazos
para produção e pagamento que nos são impostos pelas entidades organizadoras do Salão, não haverá lugar a devolução de
pagamentos efetuados, comprometendo-se a empresa que se inscreve a efetuar o pagamento total previsto de 1.200€ (1.500€
- 20% de desconto) para Empresas Associadas e 1.500€ para Empresas não Associadas. (Acresce IVA à taxa legal em vigor)
Os lugares no stand serão distribuídos por sorteio em data a definir.

