KIT EXPOSIÇÃO

24-26

OUTUBRO

2017

RIO DE JANEIRO - BRASIL

ESSE É O MOMENTO DE SER UM EXPOSITOR.
Conteúdo técnico de alta relevância, líderes e especialistas reunidos em uma grande oportunidade de
negócios e network. Reserve o seu espaço agora mesmo e escolha a posição ideal para a sua empresa
se destacar. Neste cenário com novos entrantes, é fundamental marcar presença na Rio Pipeline.

Rio Pipeline. Muito mais pipeline.

Números do evento
1087

CONGRESSISTAS

1050

VISITANTES

176

TRABALHOS TÉCNICOS

60

PALESTRANTES

20

PAÍSES

EXPOSIÇÃO
Confira a seguir as opções de área e montagem disponíveis.

*Números referentes à edição 2015.

1. Área livre
Áreas disponíveis à partir de 9m². Entre em contato com a nossa equipe de vendas e escolha a área que melhor se adequa à
necessidade da sua empresa. Nesta opção, a empresa tem liberdade de desenvolver um projeto de estande e montagem. As
diretrizes de montagem e desmontagem encontram-se no manual de expositor.
2. Montagem Básica

Disponível para estandes com até 50m²
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 laminados na cor branca, aplicados em montantes de
alumínio em sistema octogonal; 1 depósito de 1 m² com porta.

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 referente a estes itens está incluso.

MOBILIÁRIO

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

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.

2.1 - Modelo montagem básica - Meio
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2.2 - Modelo montagem básica - Esquina

3. Montagem Especial
Disponível para estandes a partir de 25m² até 70m²

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 revestidos com duraplac ou similar, na cor branca,
aplicados 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 3m², fechado com painéis TS com porta.

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.

TESTEIRA

Testeira de 2m 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.
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3.1 - Modelo montagem especial - Meio

3.2 - Modelo montagem especial - Esquina
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