INFORMAÇÕES AO EXPOSITOR – EXPOFARROUPILHA E 23ª FENAKIWI 2018
LOCAL DO EVENTO: PARQUE CINQUENTENÁRIO, FARROUPILHA/RS.
DATAS: 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24 e 25 de Novembro de 2018.
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO PARQUE
- Quarta-feira, dia 14 de novembro: Das 16h às 22h.
- Quinta-feira, dia 15 de novembro: Das 10h às 22h.
- Sexta-feira, dias 09, 16 e 23 de novembro: Das 14h às 22h.
- Sábados, dias 10, 17 e 24 de novembro: Das 10h às 22h.
- Domingos, dias 11, 18 e 25 de novembro: Das 10h às 22h.
Todos os expositores e seus respectivos funcionários deverão estar em seus estandes
com no mínimo 20 (vinte) minutos antes de abertura dos portões da feira.
PERÍODO DE MONTAGEM








Início da montagem dos estandes 05/11/2018 à 08/11/2018. Horário: 08h00min às
18h00min horas.
Nestes dias, somente terão acesso ao pavilhão os profissionais das empresas
montadoras.
Desmontagem dos estandes: Dias 26 e 27 de Novembro de 2018. Horário: 08h00min
às 18h00min horas.
Nestes dias, somente terão acesso ao pavilhão os profissionais das empresas
montadoras.
Os estandes estarão liberados para os expositores (para abastecimento por ordem de
chegada) a partir do dia 06 de Novembro até dia 08 de Novembro de 2018.
Somente terão acesso ao pavilhão os profissionais das empresas montadoras e
responsáveis pelo estande.
Durante os períodos de montagem e desmontagem não é permitido o acesso de
menores de 16 anos, mesmo que acompanhados de seus responsáveis, de acordo com
as Normas de Segurança do Trabalho.

ENTRADA DE MERCADORIAS, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ABASTECIMENTO.






Abastecimento permitido nos horários que antecedem a hora de abertura do parque:
Quarta-feira, dia 14 de Novembro: Das 10h até às 14h.
Quinta-feira, dia 15 de Novembro: Das 07h até as 09h30min.
Sexta-feira, dias 09, 16 e 23 de novembro: Das 10h até às 13h.
Sábados, dias 10, 17 e 24 de novembro: Das 07h até as 09h30min.






Domingos, dias 11, 18 e 25 de novembro: Das 07h até as 09h30min.
Estes serviços só podem ser realizados pelos expositores, mediante apresentação de
pulseira de identificação.
Limpeza de seu espaço fica por conta do expositor.
Não será permitida em hipótese alguma entrada de mercadorias e abastecimento após
o horário determinado.

ESTACIONAMENTO
- Cada expositor terá direito a 01 vaga de estacionamento gratuita dentro do parque
de exposição, mediante apresentação de adesivo de carro. Para aqueles que
necessitarem de mais de um acesso, será comercializado no estande do CAEX o
passaporte para todos os dias do evento, exclusivo para os expositores no valor de R$
100,00.
- Será liberada a entrada mediante apresentação de pulseiras que serão distribuídas
por estande/expositor. As pulseiras serão de pino e será entregue pela equipe do
CAEX, a mesma é válida por final de semana, cada semana o responsável do estande
deverá se dirigir ao CAEX para buscar suas pulseiras, 6 (seis) por final de semana.
- Não será liberada entrada de expositores na Arena de Shows quando houver atrações
com venda de ingressos com valores diferenciados que não o valor único de acesso ao
Parque Cinquentenário.
MONTADORA OFICIAL: Nova GG Stands
Responsável: Ariel (51)9.8605-1375 / e-mail: novaggstands@hotmail.com
*Solicitações especiais deverão ser realizadas diretamente para a empresa, e assim também
orçamento e pagamento.
COORDENAÇÃO DE MONTAGEM: Bruno Vaz (54)9.9707-0340
ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO: AM9 PRODUÇÕES
ROSÂNGELA VANZELLA – 54 9.9934-5791
CLARIANA ZANATTA – 54 9.9607-7023

HORÁRIO DE ATENDIMENTO NO CAEX:





De 05 de Novembro a 08 de Novembro das 8h30 as 12h e das 13h30 até às 18h.
De 09 de Novembro a 11 de Novembro das 10h até às 22h.
De 14 de Novembro a 18 de Novembro das 10h até às 22h.
De 23 de Novembro a 25 de Novembro das 10h até as 22h.

