TABELA COMERCIAL
PATROCÍNIOS*
Gold

€ 20.000

Silver

€ 8.000

Bronze

€ 5.500

Jantar e Gala

€ 12.500

Receção de Boas-Vindas

€ 5.000

Almoços

€ 2.500/ dia

Coffee-Breaks

€ 2.000/ intervalo

Pipe Contest

€ 7.500

Tubos de Ouro

€ 3.000/ temática

App

€ 10.000

Fita de suspensão (cartões de identificação)

€ 7.500

Programa no verso dos cartões de identificação

€ 3.000

Imagens nas cadeiras dos auditórios (capas)

€ 3.000/ auditório

Entrega de materiais promocionais

€ 1.500

*Outras oportunidades de patrocínio sob consulta

EXPOSIÇÃO

Até 31 de agosto de 2021

A partir de 1 de setembro de 2021

Stand 9 m2

€ 2.100 (membro)
€ 2.600 (não membro)

€ 2.300 (membro)
€ 2.800 (não membro)

Com 2 frentes

+ 10%

+ 10%

Stand 18 m2

€ 4.200 (membro)
€ 5.200 (não membro)

€ 4.600 (membro)
€ 5.600 (não membro)

Com 2 ou 3 frentes

+ 10%

+ 10%

Ilha 36 m2

€ 9.000 (membro)
€ 11.000 (não membro)

€ 10.000 (membro)
€ 12.000 (não membro)

Os valores acima referidos estão isentos de IVA.
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A exposição vai decorrer na sala Fénix (piso 1) do Centro de Congressos do Algarve.
Ilha de 36 m² - A a F
Stand de 18 m² - 1 a 10 e 32 a 35
Stand de 9 m² - 11 a 31
ALUGUER DE STAND:
O valor inclui o aluguer de um stand com as seguintes características:






paredes;
perfis;
pavimento revestido a alcatifa de cor azul escuro;
iluminação e tomada;
identificação da entidade.

Nas ilhas de 36 m2, que serão somente área (chão), fornecimento de energia e alcatifa.
Nota: Na sala da exposição o pé direito é de 10 m.

Para mais informações contactar a APDA através do telefone 218 551 359 e e-mail geral@apda.pt.

Condições Excecionais de Reagendamento:
1. O ENEG 2021 poderá ser adiado para momento posterior, mantendo-se a garantia da sua realização,
caso as autoridades competentes determinem restrições de deslocação, realização de eventos ou
outras que inviabilizem a realização do Encontro.
2. As inscrições já pagas serão consideradas válidas para a nova data, não podendo haver lugar à
restituição dos valores.
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