
SEJA UM EXPOSITOR
GARANTA O SEU ESPAÇO NO EVENTO QUE 
MOSTRA A FORÇA DO SETOR NO BRASIL

Promoção e Organização:



Promoção e Organização:

Como expositora da Rio Oil & Gas 2016, a sua empresa ganha visibilidade no maior evento de 
Óleo e Gás na América Latina, garantindo sua presença entre os tomadores de decisão do setor 
no Brasil. É o lugar perfeito para fortalecer a sua rede de contatos e realizar negócios. Estarão 
presentes as principais operadoras e fornecedoras de serviços e produtos do País e do mundo, 
além de representantes do governo, pesquisadores e entidades do setor.

FAÇA PARTE DA EXPOSIÇÃO



São quatro dias do evento, que 

acontece de 24 a 27 de outubro, 

no RioCentro, Rio de Janeiro, com 

exposição de produtos e serviços 

para os principais especialistas, 

gestores e autoridades da área.  

Aproveite essa oportunidade 
para fazer novos negócios.

AMPLIE SUA REDE DE 
CONTATOS E CLIENTES



RIO OIL & GAS 2014



Escolha o seu lugar. Você pode optar 
pela montagem livre, básica ou 
especial. Entre em contato com a 
nossa área comercial e ajudaremos a 
formatar o projeto da sua empresa.

CRIE O ESPAÇO 
DO SEU JEITO
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Customize o seu estande. 
Escolha o tamanho que 
desejar e crie espaços 
diferenciados para os  
seus públicos-alvo.

MONTAGEM 
LIVRE

Promoção e Organização:



Disponível para estandes com até 50m²

    PAREDES
Painéis divisórios laminados na cor branca, aplicados 
em montantes de alumínio em sistema octogonal,  
1 depósito de 1 m² com porta.

    MOBILIÁRIO
1 mesa redonda com tampo de vidro, 4 cadeiras, 1 balcão e 
1 banqueta e 1 lixeira, 2 prateleiras no depósito;

MONTAGEM BÁSICA

    PISO
Piso de madeira com 10cm de altura, revestido com carpete de nylon  
ou similar na cor cinza, com rampa para cadeirantes;

    TESTEIRA
Testeira com logomarca da empresa expositora, aplicada em elemento de 
projeção decorativo. Estandes de esquina, cabeça de ilha ou ilhas terão 
duas testeiras, com a logomarca aplicada em dois lados;

    ILUMINAÇÃO E ELÉTRICA
1 spot light com lâmpadas de 100W a cada 3m, 1 spot light na testeira e 
2 tomadas de 500W do tipo universal, sendo 1 no depósito. O consumo 
de energia está incluso;
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Disponível para estandes com até 50m²

MONTAGEM BÁSICA - ÁREA CENTRAL
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Disponível para estandes de 25m² a 70m²
MONTAGEM ESPECIAL

    PISO
Piso de madeira com 10 cm de altura, revestido com carpete 
de nylon ou similar, na cor cinza, com rampa para cadeirantes;

    PAREDES
Painéis divisórios revestidas com duraplac ou similar, na cor branca, 
aplicadas em montantes de alumínio;
Uma sala fechada , com divisórias e porta em ½ vidro e ½ painel, com teto 
pergolado. Depósito no fundo do estande com área de 3,00m², fechado 
com painéis TS com porta;

    TESTEIRA
Testeira de 2,00m x 0,50m com logomarca da empresa expositora. 
Estandes de esquina, cabeça de ilha ou ilhas terão duas testeiras, com a 
logomarca aplicada em dois lados;

    PAISAGISMO
1 vaso de planta em cachepot.

    ILUMINAÇÃO
1 spot light com lâmpadas de 100W a cada 3m, 3 spots light 
na testeira e 3 tomadas de 500W do tipo universal, sendo 1 no 
depósito. O consumo de energia referente a estes itens está 
incluso;

    MOBILIÁRIO
1 frigobar, 1 mesa com tampo de vidro redondo, 4 cadeiras fixas,  
1 mesa de canto, 2 poltronas, 1 lixeira, 1 balcão de recepção 
montado em sistema, com prateleira interna, porta e fechadura 
e 1 banqueta; 2 prateleiras no depósito;



Disponível para estandes de 25m² a 70m²

MONTAGEM ESPECIAL - ÁREA CENTRAL
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Disponível para estandes de 25m² a 70m²

MONTAGEM ESPECIAL  - ESQUINA
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Encontre o lugar perfeito para o seu estande
PLANTA DA EXPOSIÇÃO

PAVILHÃO 3
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Promoção e Organização:

Encontre o lugar perfeito para o seu estande
PLANTA DA EXPOSIÇÃO

PAVILHÃO 4
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RESERVE AGORA!
Lucia Havt

         lucia.sauvage@ibp.org.br 
        (+55 21) 2112-9029/9000
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