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Prezado(a) Sr.(a);

Este manual do expositor fornecerá orientações necessárias para sua
participação na 5ª EXPODEPS – Feira de Serviços e Negócios para Empresas
e Empreendedores, que acontecerá nos dias 14 e 15 de agosto de 2018, na
FIDAM, em Americana - SP.
Para o bom andamento dos trabalhos, é de suma importância que todas as
empresas expositoras transmitam aos seus colaboradores que atuarão no
evento e aos seus fornecedores, o conteúdo deste material, fundamentando-se
às regras estabelecidas, visando assegurar que o evento atenda às expectativas
da organização e de seus participantes.
O DEPS – Departamento das Empresas Prestadoras de Serviços orgulha-se
muito em contar com a presença de sua empresa na EXPODEPS e está à
disposição para lhe prestar o melhor atendimento.

Bom evento e bons negócios na EXPODEPS – 5ª. Edição.
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1.

Datas e Horários
Data

Horário

Atividade

09 a 12/08/2019
(sexta a segunda-

Montagem dos estandes por parte da Montadora

feira)
13/08/2019

9h

(terça-feira)

Entrada dos expositores para decoração/personalização dos
estandes

16h

Término da decoração/personalização dos estandes

12h

Entrada e credenciamento

14 h

Abertura oficial do Evento

21h

Término do 1º dia da Feira

13h

Entrada dos expositores

14h

Início da Feira

15/08/2019

21h

Término da Feira

(quinta-feira)

21h às 00h

14/18/2019
(quarta-feira)

Retirada dos materiais e equipamentos por parte dos
expositores

00h

2.

Desmontagem dos estandes pela montadora

Credenciais

O cadastramento dos expositores será feito através do Portal
EXPODEPS, acessando: www.expodeps.com.br. E, no dia 14 de agosto, a partir
das 13h o expositor deverá retirar suas credenciais, assim como a senha do WiFi, na recepção do evento.
O credenciamento dos visitantes deverá ser feito através do site:
www.expodeps.com.br e, no dia do evento, os visitantes deverão fornecer seu
CPF para impressão da credencial na recepção da EXPODEPS.
Os visitantes que não efetuarem sua inscrição pela internet, poderão fazêlas também na recepção do evento.
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3.

Público do evento

O evento é destinado a empresários, empreendedores, investidores,
especificamente, pessoas maiores de 18 anos, devidamente credenciadas no
site do evento ou na recepção do mesmo.
A visita de alunos das Escolas ou Cursos Profissionalizantes poderá ser
feita apenas em caráter monitorado por docentes ou responsáveis da instituição,
previamente agendada.

4.

Estacionamento

A EXPODEPS contará com estacionamento anexo ao recinto da FIDAM,
com capacidade para 800 automóveis, destinado aos expositores da feira,
através da distribuição de credenciais.
A coordenação do evento não se responsabilizará por roubos ou danos
nos veículos estacionados neste local ou nas ruas do entorno do evento.

5.

Limpeza e Segurança

A organização do evento se responsabilizará pela limpeza do espaço de
áreas comuns como: corredores e banheiros.

Em relação aos estandes, a

limpeza ficará por conta do expositor.
Na questão da segurança, a EXPODEPS contará com uma equipe para a
vigilância da parte interna e externa da FIDAM durante a montagem dos
estandes, na madrugada dos dias 14, 15 e 16 de agosto e também durante o
decorrer do evento até o período de desmontagem.
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6.

Internet

A EXPODEPS contará com serviço de Internet Banda Larga, via Wi-Fi,
para os expositores e visitantes, fornecidos pela empresa NET.

7.

Comunicação e Divulgação

A Organização da EXPODEPS fornecerá materiais de divulgação que
poderão ser personalizados para auxiliar os expositores a convidar seus clientes
para prestigiarem o evento.
•

E-marketing para inclusão do logo

•

30 Convites

Além da comunicação personalizada, a feira contará com a comunicação
composta por: Hotsite, E-marketing, Post para Facebook, Placas de Rua,
Anúncios de Jornal, entre outros.

8.

Montagem dos Estandes

8.1.

Estande: dimensões e mobiliário

Serão montados Estandes compostos de divisórias em TS, com 3mm de
espessura na cor branco em dupla face, emoldurados por perfis octogonais
(montantes) e travessas de alumínio adonisado na cor natural.
•

Tamanho: 3m X 3m

•

Testeira de Identificação em letras helvéticas, tamanho 98 cm X
39,5 cm

•

1 ponto de energia de 110v para uso de tomadas

•

1 lâmpada tipo spot de 100w, instalada em ponto de 220v,
exclusivo para este fim.
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Os mobiliários não estão inclusos no contrato da EXPODEPS, no entanto,
poderão ser locados com empresas parceiras deste evento ou com respectivos
fornecedores, sob a responsabilidade da empresa expositora.
Caso a empresa queira adquirir balcão e/ou prateleiras e tomadas extras,
deverá entrar em contato com a Organização do Evento.
Valores:
•

Balcão - (A x C x L) 1,00m x 1,00m x 0,50cm = R$ 70,00

•

Tomada Extra - R$ 30,00

8.2.

Decoração do Estande

É de responsabilidade do expositor a decoração do estande, colocação
de banners, bem como a distribuição de brindes e materiais gráficos. O envio e
recebimento das mercadorias deste evento será de total responsabilidade de
cada Expositor.
Caso o Expositor queira aplicar seu logotipo na testeira, deverá contratar
uma empresa especializada, a qual providenciará a aplicação no dia 12/08/2019,
das 9h às 16h. O tamanho da arte deverá ser de 98cm X 39,5cm.
A adesivação também poderá ser feita nos painéis do estande, sendo que
o tamanho padrão de cada painel é de 2,11m (altura) X 0,98cm (largura).
A empresa DEF Comunicação, patrocinadora do evento, oferece valores
especiais aos expositores do evento em relação à comunicação visual.
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8.3.

Atrações do Estande

A Organizadora reserva-se ao direito de fazer cessar atividades com
utilização de som amplificado, sempre que estas estejam a não permitir a
tranquila conversação nos estandes vizinhos ou que estejam ocasionando
distúrbios, aglomerações e reclamações dos demais expositores, e da mesma
forma, toda e qualquer manifestação que possa provocar incômodo.
Somente será permitida a distribuição de brindes e materiais gráficos na
área interna de cada estande, podendo a equipe organizadora, interromper,
temporariamente tais atividades sempre que isto causar distúrbios.

8.4.

Pisos e passadeiras

O piso será revestido com carpete do tipo forração na cor grafite sobre o
piso já existente. Também, será colocado carpete do tipo forração na cor
vermelho em todos os corredores de acesso ao público.
Importante: O piso e instalações gerais da FIDAM não poderão ser
danificados em hipótese alguma. Caso seja constatado quaisquer danos
comprovados por alguma Empresa, o seu ressarcimento deverá ser feito antes
do final do Evento, sob pena de seu estande ser embargado e lhe ser imputado
uma multa equivalente ao triplo do valor da área locada, independente dos
custos resultantes da reforma local.

9.

Normas gerais

a)

A montadora oficial do evento EXPODEPS – Feira de Serviços e

Negócios para empresas e empreendedores é a Horizonte Montagens.
b)

Caso algum projeto exija piso elevado em madeira, a sua

instalação somente será autorizada se houver uma forração de carpete entre
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esta e o piso local, a ser realizada pela Montadora Oficial, e devidamente
comunicada à organização da feira com antecedência mínima de trinta dias.
c)

Os serviços de solda e construção em alvenaria serão

terminantemente proibidos sob qualquer pretexto. Também, o local não possui
infraestrutura hidráulica, portanto, os projetos deverão levar este dado em
consideração.
d)

Serviços de paisagismo deverão estar contidos em vasos ou

jardineiras. A montagem com terra solta não será permitida, sob pena de lhe ser
imputado uma multa ou limpeza das áreas prejudicadas.
e)

É vedada a utilização da montagem e decoração, quaisquer

materiais ou substâncias de fácil combustão. Não é permitido o uso de produtos
corrosivos de qualquer espécie ou grupo.
f)

Também, não será permitida a entrada de explosivos ou produtos

assemelhados. Tal restrição também é extensível a gases tóxicos ou liquefeitos,
gases inertes e não inertes, combustíveis e inflamáveis.
g)

A empresa expositora reserva-se ao direito de consumir até

18,85KW/h nos 2 dias de feira (9,42KW/h por dia). Sendo este o valor médio
do consumo dos seguintes aparelhos:
o Aparelho de som: 1,76KW/h
o Cafeteira Expressa: 12,70KW/h
o DVD: 0,24KW/h
o Frigobar: 0,92KW/h
o Impressora: 0,24KW/h
o Notebook: 0,32KW/h
o TV Led: 1,52KW/h
o Ventilador: 1,15KW/h

h)

Não será permitido fumar dentro da área de montagem e realização

do Evento.
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i)

Os sanitários de serviços existentes no pavilhão estarão liberados

para higiene pessoal dos expositores/participantes, estando terminantemente
proibido sua utilização para limpeza de equipamentos, materiais, lavagem de
pinceis, lavagem de panos, etc.
j)

Os estandes, bens, produtos e pessoas a serviço dos Expositores

não estão cobertos por seguros, ficando sob a sua responsabilidade. Sugere-se
que seja contratado um seguro de Riscos Diversos e Responsabilidade Civil, os
quais

ofereçam

cobertura

suficiente

aos

riscos

envolvidos

na

decoração/personalização do seu estande e durante a realização da Feira.
k)

A Organização não será responsável por danos, furtos ou prejuízos

causados a pessoas, equipamentos ou produtos durante os períodos de
montagem, realização e desmontagem, incluindo-se convulsão social, roubos,
sabotagem, deficiência ou interrupção no fornecimento de energia elétrica, água,
telefone ou sinistros de quaisquer espécies.
l)

A organização do evento será responsável pela locação do

equipamento de gerador para garantir a energia elétrica durante o evento.
m)
Expositor

O desconhecimento das normas aqui estabelecidas não exime o
e

seus

contratados

das

penalidades,

multas,

sanções

e

responsabilidades previstas neste Manual.
n)

Em caso de dúvidas sobre os dados constantes neste manual ou

qualquer item ausente, solicita-se que a Comissão Organizadora seja procurada
para saná-la, ou providenciar sua resposta em tempo hábil a execução do projeto
ou sua montagem.

10.

Desmontagem

O expositor é inteiramente responsável pela sua mercadoria em
exposição enquanto permanecer no recinto de exposição.
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É obrigação do Expositor retirar toda a sua mercadoria, bem como
providenciar a desocupação do seu estande no prazo e horários pré-estipulados
neste manual.
Após o término dos períodos da desmontagem, os materiais e
equipamentos eventualmente remanescentes no interior do Pavilhão serão
retirados do recinto pela equipe organizadora que cobrará dos respectivos
expositores os custos envolvidos nesta operação, não se responsabilizando por
perdas, danos, avarias, roubos ou extravios de qualquer natureza daí
decorrentes.

11.

Praça de Alimentação

A responsabilidade pelo fornecimento de alimentação na EXPODEPS
será da Empresa, que atenderá o público e os expositores.

12.

Serviço de atendimento ao expositor

Telefone: (19) 3471-3882
E-mail: expodeps@acia.com.br
Site: www.expodeps.com.br
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REALIZAÇÃO/ORGANIZAÇÃO

DEPS – Departamento das Empresas Prestadoras de Serviço
ACIA – Associação Comercial e Industrial de Americana
Endereço: Rua Primo Picoli, 232
Jardim Girassol – Americana/SP
CEP: 13.465-640

FIDAM – Feira Industrial de Americana
Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, 200 – Vila Israel
Americana – SP
CEP: 13465-000

Desejamos a todos uma ótima EXPODEPS – Feira de Serviços e Negócios para
Empresas e Empreendedores!
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