
FICHA DE INSCRIÇÃO
DATA LIMITE DE ENTREGA: 20.06.2022

6 - 10 JULHO 2022 | ESPAÇO INOVAÇÃO

EMPRESA (Designação Social)

ATIVIDADE INDÚSTRIA AGRICULTURACOMÉRCIO

Desejamos participar na EXPOBAIRRADA 2022, com os seguintes espaços:

a) EXPOSITORES AO AR LIVRE -  Área mínima 50m2 a 5,00€/m2 (Área de ocupação com equipamentos)
ESPAÇO COM                 m2 x 5,00€ =       €+IVA

b) EQUIPAMENTOS DE DIVERSÃO -  1,50€/m2 (Área de ocupação com equipamentos)
ESPAÇO COM                 m2 x 1,50€ =       €+IVA

c) EXPOSITORES/VENDEDORES COM STAND PRÓPRIO (EXTERIOR) -  Área mínima 15m2

ESPAÇO COM                 m2 x 24,00€ =                €+IVA

f) EXPOSITORES DE ARTESANATO COM EQUIPAMENTO PRÓPRIO - modelo único de 2 metros lineares
ESPAÇO ÚNICO COM 2 METROS LINEARES = 25,00€ + IVA

PRODUTOS E EQUIPAMENTOS A EXPOR 

IMPORTANTE: Identificação a colocar no STAND (máx. 25 caracteres) 

 Junto enviamos o cheque n.º                                                      , s/ o banco
no valor de                                  € a favor do Município de Oliveira do Bairro.

 Junto enviamos comprovativo de transferência efetuada a favor do Município de Oliveira do Bairro.

CCA PT50 0045 3210 4009 0390 0571 5

O valor mínimo a pagar no ato da inscrição é de 50% sobre o valor do espaço/stand solicitado.
O restante será liquidado até ao dia 21 de  junho de 2022.
Ao submeter este Boletim de Inscrição o Expositor aceita de forma incondicional as Normas de adesão, inscrição e funcionamento da edição
da EXPOBAIRRADA de 2022. 
Tomei conhecimento das Normas da EXPOBAIRRADA 2022

CGD PT50 0035 0561 0000 0591 0302 6

e) EXPOSITORES COM STAND PRÓPRIO - Módulos múltiplos de 9m2

   e.1) COM VENDA DIRETA AO PÚBLICO                             m2             X 12,00€ =                    € + IVA

   e.2) EXPOSITORES DE FORA DO CONCELHO                            m2  X 9,00€ =                     € + IVA

   e.3) EXPOSITORES DO CONCELHO                            m2                   X 6,00€ =                     € + IVA

d) EXPOSITORES STAND TIPO - Coberto, 3 metros de frente por 3 metros de profundidade e 2,5 metros de altura

  d.1) EXPOSITORES COM VENDA DIRETA AO PÚBLICO
                      MÓDULOS    3X3 (9 m2)  com uma frente x 150,00€ =                             €+IVA

                      Frente(s) suplementar(es) x 50,00€/cada (se possível) =                         €+IVA

 d.2) EXPOSITORES DE FORA DO CONCELHO
                      MÓDULOS    3X3 (9 m2)  com uma frente x 120,00€ =                             €+IVA

                      Frente(s) suplementar(es) x 36,00€/cada (se possível) =                         €+IVA

 d.2) EXPOSITORES DO CONCELHO
                      MÓDULOS    3X3 (9 m2)  com uma frente x 80,00€ =                           €+IVA

                      Frente(s) suplementar(es) x 25,00€/cada (se possível) =                         €+IVA

TURISMOSERVIÇOS ASSOCIAÇÃO ARTESANATO

N.º CONT.

TEL. TLM.PESSOA RESPONSÁVEL

MORADA E-MAIL

C. POSTAL - DATA / /

,             de                                       de 2022 
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