
 
 

Recomendamos fortemente que prepare elementos gráficos (cartazes, roll-ups, pop-ups de expositor, etc) para seu espaço. 

 

□ Pacote de expositor STANDARD (4 m2) 1 Empresa – 1 Delegado 1.500€* 

 

Um expositor 4 m2 (2x2) 

1 Empresa – 1 Delegado 

Totalmente equipado 

com luzes foco, 1 mesa, 

3 cadeiras, carpete e 

placa de nome 

 

 
 

■ Um perfil detalhado de sua empresa no 

catálogo online 

■ Acesso sem restrições ao catálogo detalhado online 

■ Um calendário de reuniões B2B pré-planejadas com 

base em suas escolhas 

■ Fornecimento do catálogo detalhado de todos os 

participantes 

■ Acesso aos workshops e conferências 

■ Acesso à cafeteria de esquina 

 

□ Pacote de expositor PREMIUM (8 m2) 1 Empresa – 2 Delegados 2.300€* 

 

Um expositor 8 m2 (4x2)  

1 Empresa – 2 Delegados 

Totalmente equipado 

com luzes foco, 2 mesas, 

6 cadeiras, carpete e 

placa de nome 

 

 

■ Um perfil detalhado de sua empresa no 

catálogo online 

■ Acesso sem restrições ao catálogo detalhado online 

■ Um calendário de reuniões B2B pré-planejadas com 

base em suas escolhas 

■ Fornecimento do catálogo detalhado de todos os 

participantes 

■ Acesso aos workshops e conferências 

■ Acesso à cafeteria de esquina 

 

□ Pacote de expositor DELUXE (16 m2) 1 Empresa – 3 Delegados 4.500€* 

 

 
Um expositor 16 m2 (4x4) 

1 Empresa – 3 Delegados 

Totalmente equipado com 

luzes foco, 1 balcão, 2 

mesas altas, 6 cadeiras, 

carpete e 4 elementos 

visuais impressos de sua 

empresa. 

 

 

 

 
■ Um perfil detalhado de sua empresa no 

catálogo online 

■ Acesso sem restrições ao catálogo detalhado online 

■ Um calendário de reuniões B2B pré-planejadas com 

base em suas escolhas 

■ Fornecimento do catálogo detalhado de todos os 

participantes 

■ Acesso aos workshops e conferências 

■ Acesso à cafeteria de esquina 
 

□ Pacote de expositor PLATINUM (24 m2) 1 Empresa – 4 Delegados 6.500€* 

 
Um expositor 24 m2 (6x4) 

1 Empresa – 4 Delegados 

Totalmente equipado 

com luzes foco, 1 

balcão, 2 mesas altas, 6 

cadeiras, 1 gabinete 

privado com mesa e 

sofás, 1 zona de 

arrumos, carpete e 3 

elementos visuais 

impressos de sua 

empresa 

 

 
 

 

 
■ Um perfil detalhado de sua empresa no 

catálogo online 

■ Acesso sem restrições ao catálogo detalhado online 

■ Um calendário de reuniões B2B pré-planejadas com 

base em suas escolhas 

■ Fornecimento do catálogo detalhado de todos os 

participantes 

■ Acesso aos workshops e conferências 

Acesso à cafeteria de esquina 

CONFIRME SUA SELEÇÃO: PACOTES 

TARIFAS E RESERVAS – EMPRESAS BRASILEIRAS 

Encontros Aerospaciais Brasil 2018, 19 a 21 de Junho 



OPÇÕES 
 
 

■ Delegado adicional 200 €* 

 

■ Acesso aos workshops e conferências 

■ Acesso à cafeteria de esquina 

 

■ Workshop 350 €* 

 

Um “Workshop de Tecnologia” tem de se concentrar em uma de suas capacidades específicas que tenham aplicações em vário setores. Ten de 

apresentar um resumo de 5 a 10 linhas. Nos reservamos o direito de rejeitar seu pedido no caso de o considerarmos irrelevante. Se o seu 

workshop for validado, nos encarregaremos de fazer circular o resumo através do catálogo online e do fornecimento de  um local adequado no 

evento. Não garantimos a assistência. 

 

■ Almoços 30 €* 

 

Almoços no local: 30*pessoa*dia. Apenas para 20 e 21 de Junho 

 

■ Patrocínio Online 750 €* 

 

Fornece o logótipo da sua empresa, assim será publicado no site oficial do evento abaixo dos patrocinadores oficiais.  
 

■ Anúncio no Catálago Oficial 750 €* 

 

O anúncio (frente e verso) da sua empresa. Deve entregar o layout em Inglês e Português no formato adequado.  

 
CONFIRMAÇÃO  DA SUA ENCOMENDA 
Seleccione aqui a opção adecuada, preenche os dados e verifique que a sua seleção corresponde com a sua escolha. 

 Pacote de expositor STANDARD (4m²) 1 Empresa  – 1 Delegado €uro 1500 ......................... 

 Pacote de expositor PREMIUM (8m²) 1 Empresa – 2 Delegados €uro 2300.......................... 

 Pacote de expositor DELUXE (16m²) 1 Empresa – 3 Delegados €uro 4500.......................... 

 Pacote de expositor PLATINUM  (24m²) 1 Empresa – 4 Delegados €uro 6500 ......................... 

 Almoço                     €uro 30 x ….. (Individuais) x ….. (días)………………..;. 

 Delegado Adicional €uro 200 x .... (por cada) ......................... 

 Workshop €uro 350 ......................... 

 Patrocínio Online €uro 750 ......................... 

 Anúncio Oficial no Catálogo €uro 750 ......................... 

Total ......................... 

Taxas (apenas se for aplicável)* ......................... 

Valor líquido devido à Advanced Business Events ......................... 

 
■ Condições de Pagamento: 

* Informações adicionais sobre o IVA 

a) Se a sua empresa estiver sediada em França, o IVA é devido e deverá então aparecer na fatura final.  

b) Se a sua empresa estiver sediada num país da União Europeia (que não seja a França), o IVA não é devido (você terá que declará-lo no seu centro de 

impostos). Por favor, indique o número do IVA intracomunitário da entidade faturada. 

c) Se a sua empresa não estiver sediada na União Europeia, o IVA não é devido. 

 

Para formalizar o registro é necessário um pré-pagamento de 60%. A conta deverá ser paga antes da data do evento. O pagamento total da reseva também é 

aceito. 

Pode pagar por: 

- Cartão de crédito por meio de pagamento online (só aceitamos cartões de 

credito visa e master card) 

- Transferência bancária usando as seguintes indicações : Uma cópia da 

transferência bancária efetuada deverá ser enviada por e-mail: 

compta@advbe.com) 

Detalhes da nossa conta bancária (Será faturado em EURO): 

- IBAN: FR76 3000 4008 0400 0107 2835 736 

- BIC Code: BNPAFRPPXXX 

- Bank: BNP PARIBAS PARIS-CENTRE AFFAIRES 

- Bank address: 8- 10 avenue Ledru Rollin – 75012 Paris,   France 

 

NOTA IMPORTANTE: Por favor assine na página seguinte, digitalize e mande este formulário (3 páginas) para o seu contato na BCI. 

Depois de ter feito isso, o próximo passo é preencher o formulário eletrônico fornecendo detalhes em relação às suas capacidades. Essa informação vai ser 

utilizada com o seu perfil no catálogo online e será muito importante para o programa de matchmaking. Registro eletrônico na página: 

http://brazil.bciaerospace.com 

BCI AEROSPACE é uma divisão de advanced business events 

 

 

 

ANúNCIO 

mailto:compta@advbe.com
http://brazil.bciaerospace.com/


 

 
 

Nome do Evento: Aerospace Meetings Brazil (doravante denominado "Evento"): 

Data: 19 a 21 de Junho de 2018 (adiante designada por "Data") 

Local: CEFE - Parque da Cidade (adiante designado por "Local") 

Cidade: São José dos Campos, País: BRASIL 

 

1. ORGANIZAÇÃO 

O Evento é organizado pela empresa abe - advanced business events sas, com o capital de 50 000 Euros, cuja sede legal está localizada em 

35/37 Rue des Abondances - 92513 BOULOGNE-CEDEX - França, doravante designada como o Organizador 

 

2. OBJETO 

Estas condições gerais aplicam-se ao Evento organizado pelo Organizador. Elas descrevem os direitos e obrigações do Organizador e da empresa 

signatária, a seguir designada como a "Participante", que reconhece e está de acordo com estas condições gerais. 

 

3. LOCAL E DATAS 

Os eventos serão no Local e Datas indicados acima. O Organizador se reserva o direito de alterar o Local e as Datas do Evento se o Local se tornar 

inacessível ou em caso de força maior. Neste caso, não será devida à Participante nenhuma forma de compensação. 

 

4. PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO / INSCRIÇÃO, CANCELAMENTO, PAGAMENTO 

Qualquer empresa ou instituição pode ser Participante no Evento, desde que tenha as competências técnicas que lhe permitam entrar em 

negociações com outras Participantes. No entanto, o Organizador se reserva o direito de rejeitar qualquer pedido de inscrição sem ter de se 

justificar. 

A Participante pode cancelar sem penalização a sua inscrição durante quarenta e cinco (45) dias antes do Evento. No entanto, se o 

cancelamento for enviado entre o quadragésimo quarto (44) e o vigésimo primeiro (21) dia, trinta por cento (30%) do montante total incluindo 

todos os impostos da sua inscrição será devido ao Organizador. 

No caso de a Participante cancelar sua inscrição vinte dias (20) ou menos antes do Evento, o montante total incluindo todos os impostos da sua 

inscrição será devido ao Organizador. 

Qualquer fatura emitida e enviada à Participante deverá ser paga o mais tardar até cinco (5) dias antes do Evento. O Organizador se reserva o 

direito de recusar o acesso ao Evento se as faturas não tiverem sido pagas na íntegra. 

 

5. SERVIÇOS INCLUÍDOS NO VALOR DA PARTICIPAÇÃO 

O Organizador se compromete a fornecer os serviços e produtos descritos no formulário de inscrição anexado a estas condições gerais. 

 

6. OBRIGAÇÕES DO ORGANIZADOR 

O Organizador tem a obrigação dos meios, mas nenhuma obrigação de resultados. 

 

7. SEGURO 

O Organizador tem responsabilidade civil pelo Evento na sua qualidade de organizador. Esta responsabilidade não se estenderá, em nenhum 

caso, a danos causados por terceiros à Participante. 

O Local responde por sua responsabilidade civil enquanto proprietário dos edifícios e instalações, fixas ou temporárias, ao serviço do Evento, bem 

como pela exploração das atividades e empresas que gerir diretamente. A Participante deve obrigatoriamente estar coberta por uma apólice de 

seguro de responsabilidade civil e responder por qualquer dano causado a terceiros, seja por si mesma ou por seu pessoal ou instalações. A 

Participante deve estar coberta por uma apólice de seguro que garanta os materiais que lhe pertençam ou os bens confiados durante o Evento. 

 

8. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO 

O Organizador tem o direito de decidir sobre todos os casos não previstos no presente regulamento e de fazer a este quaisquer alterações ou 

aditamentos necessários, que se tornarão imediatamente eficazes. As circulares enviadas às participantes ulteriormente fazem parte integrante do 

presente regulamento. Qualquer violação pela Participante do presente regulamento pode levar à sua exclusão e isso sob exclusiva vontade do 

Organizador, sem aviso prévio e sem reembolso do montante de sua participação. 

 

9. USO DO LOGÓTIPO DA PARTICIPANTE 

O Organizador se reserva o direito de obter e utilizar o logótipo da empresa Participante nos suportes de marketing, apresentando uma lista de 

empresas inscritas para o Evento, chamadas participantes. A Participante conserva, porém, o seu direito de recusar que o seu logótipo seja 

colocado em tais documentos. Bastará então à Participante fazer tal solicitação por escrito. 

 

10. JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIAS  

Ao assinar este contrato, a Participante declara aceitar sem reservas as condições gerais. 

Em caso de litígio, e antes de qualquer procedimento, a Participante se compromete a apresentar a sua reclamação ao Organizador. 

Em caso de litígio, o tribunal da sede do Organizador será o único competente. 

 

 

Nome de empresa  : 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

I hereby agree with 

Advanced Business Events 

terms and conditions 

Endereço : 

   ________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

Data: 

Assinatura : 

 

 

 

 

Contato :   

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

Carimbo da empresa: 

AEROSPACE MEETINGS BRAZIL 2018 
Condições gerais de venda 

 


