Formulário de Inscrição e Contrato

(Aceite e alocação sujeitos à disponibilidade de Espaço)
LABACE 2018 - 14 a 16 de agosto
São Paulo, Brasil – www.abag.org.br

RESERVA DE ESPAÇO NA ÁREA DE EXPOSIÇÃO ESTÁTICA / CHALET VILLAGE / PAVILHÃO:
NÚMERO DO(S) ESTANDE (S):
1ª Opção: ________ 2ª Opção: _________ 3ª Opção: ________ 4ª Opção: _______ 5ª Opção: _________ 6ª Opção: _________
Observações:________________________________________________________________________________________
Estou ciente de que, apesar de ser objetivo da Organização da LABACE alocar todos os Expositores nas áreas de preferência
indicadas, em alguns casos isso não será possível. Nestes casos, a Organização indicará outra área, não facultando direito a
reclamações, reembolsos ou indenizações. Assim, concordo com o pagamento, valor e prazo, abaixo mencionados, sem direito a
reembolso, independentemente de sua efetiva participação, a menos que a não participação seja motivada exclusivamente pela
Organização da LABACE.

Importante: O mapa do evento e a numeração das áreas são sujeitos a mudanças.

CÁLCULO DO PAGAMENTO:

PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES
Preço do espaço de estande sem montagem:
Zona Azul:

Multiplicar

R$ 920,00

x ________m2 = total ______________

Zona Amarela: Multiplicar

R$ 966,00

x ________m2 = total ______________

Zona Verde:

R$ 1,014,00 x ________m2 = total ______________

Multiplicar

Preço do estande com montagem Padrão 1:
Zona Azul:

Multiplicar

R$ 1,680.00 x ________m2 = total ______________

Zona Amarela: Multiplicar

R$ 1,765.00 x ________m2 = total ______________

Zona Verde:

R$ 1,852.00 x ________m2 = total ______________

Multiplicar

Preço do estande com montagem Padrão 2:
Zona Azul:

Multiplicar

R$ 1,550.00 x ________m2 = total ______________

Zona Amarela: Multiplicar

R$ 1,630.00 x ________m2 = total ______________

Zona Verde:

R$ 1,715.00 x ________m2 = total ______________

Multiplicar

Investimento por m2 na EXPOSIÇÃO ESTÁTICA (somente para aeronaves):

Multiplicar R$ 83,00 x ________m2 = total ______________
Investimento no CHALET VILLAGE: Zona Azul - Multiplicar R$ 920,00 x ________m2

Zona Verde - Multiplicar R$ 1.014,00 x

________m2

= total ______________
= total ______________

TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA (OBRIGATÓRIA) Multiplicar R$ 59,00 x ________m2

= total ______________

TAXA OBRIGATÓRIA PARA NÃO ASSOCIADOS ABAG: Adicionar R$ 1.250,00

= total ______________

TAXA MUNICIPAL Adicionar R$ 615.00 por marca exposta.
Multiplicar R$ 615,00 x ________ número de marcas

= total ______________

Marcas = ______________________, _______________________, ______________________, ________________________
Soma dos itens acima: Valor Total R$ _______________
TAXA AEROPORTUÁRIA: Adicione 10% do valor total 		

= R$_________________

TAXA DE PROCESSAMENTO (adicione 3% para pagamento por cartão / adicione R$ 680,00 para pagamento
por transferência internacional)

		

= R$_________________
TOTAL DEVIDO À LABACE: R$_________________
Julho/2018

INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO
Ao assinar este formulário de inscrição e contrato, EU, como Expositor, assumo a inteira responsabilidade e expressa de estar de acordo em
proteger, assegurar, defender e preservar a LABACE e a ABAG, e seus respectivos executivos, funcionários, membros e agentes (coletivamente
designados organizadores) diretamente relacionados à Exposição, de toda e qualquer reivindicação, perda, prejuízo e dano direta e
comprovadamente causados a pessoas ou propriedade; encargos governamentais, multas e honorários advocatícios provenientes ou causados
por: a) instalações feitas pelo Expositor, b) remoção, manutenção, ocupação ou uso dos espaços de Exposição, ou qualquer atividade relacionada,
ou c) proveniente ou causada pela participação do Expositor em atividades ligadas à exposição. Portanto, se quaisquer das pessoas acima
mencionadas ou organizações estiverem envolvidas em alguma atividade prejudicial relativa à participação do Expositor na LABACE, Eu, o
Expositor, concordo em tomar as providências cabíveis para a eliminação de tal atividade e, se for o caso, realizar o ressarcimento a terceiros.
Concordo explicitamente em o realizar o pagamento de tais valores dentro de 5 (cinco) dias a partir da data do prejuízo original, após a devida
apresentação dos documentos cabíveis à comprovação dos prejuízos causados por quaisquer da minha equipe, diretos ou indiretos. Além disso,
concordo ainda em submeter-me às Regras e Regulamentos divulgados pela LABACE (em sua própria interpretação) por meio do prospecto do
expositor da LABACE 2018, disponível no website www.abag.org.br/labace2018/port/.
Todas as comunicações relacionadas à Exposição na LABACE devem ser enviadas a:
Nome da empresa:_________________________________________________________ Contato: ________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________
Endereço:__________________________________________________________ City: ____________________________ State:_________________
CEP: _________________________ Telefone:________________________________ Celular: ____________________________________________
Bandeira do cartão:

MasterCard

Visa

AMEX

Nome no cartão: ___________________________________________________________________________________________________________
NÚMERO DO CARTÃO DE CRÉDITO

CÓDIGO DE SEGURANÇA

________________________________________________________________________
ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO DO CARTÃO

DATA DE VALIDADE

DATA DE PAGAMENTO Importante: todos os pagamentos devem ser efetuados até o dia 13 de julho de 2018.
INSTRUÇÕES PARA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA:
FORA DO BRASIL

Para transferência bancária internacional, favor solicitar a cotação do Dólar para o Departamento Comercial enviando um e-mail para rogerio.
sautner@labace.com.br. A taxa do Dólar informada terá validade de 1 dia. Caso não efetue a transferência no prazo acima, a taxa do Dólar
deverá ser atualizada antes da transferência.
Bank: Banco Itau, Branch: Agência São Judas Tadeu, Branch address: Avenida Jabaquara, 277- São Paulo - SP - Brasil.
Branch code: 0150, Account number: 12388-3, Beneficiary: ABAG – Associação Brasileira de Aviação Geral,
Swift Code: ITAUBRSP
As transações em moeda estrangeira sempre terão como referência para conversão o real (BRL), na data de formalização deste Formulário,
por meio da aplicação da taxa de câmbio utilizada pela LABACE. A taxa de câmbio para conversão a ser aplicada deverá ser consultada com o
Departamento Comercial da LABACE quando da formalização do Formulário.
Caso a taxa de câmbio utilizada na data de formalização do Formulário seja diferente da taxa de câmbio utilizada pela competente instituição
financeira para conversão quando da remessa dos valores para o Brasil, o valor relativo a essa diferença será creditado ou cobrado, conforme
o caso, pela LABACE. A operação de crédito pela LABACE ou pagamento pelo Expositor deverá ser concretizada pela competente parte no
prazo máximo de 20 (vinte) dias anteriores à data de realização do Evento.
A taxa de câmbio do real (BRL) utilizada pela LABACE, em qualquer hipótese, será compatível com a taxa média para operações desta espécie,
podendo, em determinados dias, ser superior ou inferior à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil.
O Expositor será responsável por todo e qualquer tributo decorrente da remessa internacional de recursos necessária para pagamento dos
valores devidos a LABACE.
NO BRASIL:

Banco: 341 - BANCO ITAÚ S/A – Agência: 0150 – Número da conta: 12388-3
Favorecido: ABAG - Associação Brasileira de Aviação Geral – CNPJ: 96.481.650/0001-75

Favor indicar na transferência bancária o nome da empresa, o número do recibo e o item que está sendo pago (exemplo: Espaço de
Exposição, Espaço na Exposição Estática, Patrocínio etc.) e envie por e-mail para: rogerio.sautner@labace.com.br.
PELO EXPOSITOR

DATA:_____________________________________

Assinatura: ___________________________________________________
Cargo: _______________________________________________________

PELA LABACE
Assinatura: ___________________________________
Flavio J. V. Pires - Diretor Geral da ABAG

Nome por extenso:_____________________________________________
A INSCRIÇÃO ACIMA É DESTA FORMA ACEITA PELA
LABACE E A RESPECTIVA RESERVA DE ESPAÇO PARA
EXPOSIÇÃO CONCEDIDA.
Julho/2018

Op or t unida d e s d e Pa tro cín io
LABACE 2018 - 14 a 16 de agosto – São Paulo, Brasil – www.abag.org.br
BOLSAS
Investimento de R$ ______________________
PROGRAMAÇÃO DE BOLSO
Investimento de R$ ______________________
SALA DE IMPRENSA
Investimento de R$ ______________________
CORDÃO DE CRACHÁ
Investimento de R$ ______________________

Telão de LED
30 s R$___________
1 min R$___________
3 min R$___________
5 min R$___________

PONTO DE ÁGUA NA EXPOSIÇÃO ESTÁTICA
Investimento de R$ ______________________

Soma dos itens acima:

R$ _____________________________

Descontos:

R$ _____________________________

Valor Total:

R$ _____________________________

PLACAS DE LOCALIZAÇÃO “Você está aqui”
Investimento de R$ ______________________
BANNER DE GRADIL
Investimento de R$ ______________________
INTERNET POINT
Investimento de R$_______________

Taxa Aeroportuária: adicione 10% do valor total: ___________________________
TAXA DE PROCESSAMENTO (adicione 3% para pagamento por cartão / adicione
R$ 680,00 para pagamento por transferência internacional)
R$ _____________________________

PATROCINADOR SBMT (1 cota)
Investimento de R$ ______________________
Total devido à LABACE:

PATROCINADOR SBJR (2 cotas)
Investimento de R$ ______________

R$

PATROCINADOR SBSP (2 cotas)
Investimento de R$ ______________
ANÚNCIOS NO APP
( ) Banner Superior - Menu Principal
( ) Banner de Rodapé
( ) Anúncio na Timeline
( ) Catálogo de Produtos
( ) Notificação "Push"

R$ 3,000.00
R$ 1,500.00
R$ 1,500.00
R$ 1,000.00 por produto
R$ 700.00 por mensagem enviada

WEBSITE DA LABACE
( ) Banner 1 - R$ 2,990.00 per month
( ) Banner 2 - R$ 1,055.00 per month
( ) Banner 3 - R$ 2,080.00 per month
( ) Banner 4 - R$ 697.00 per month
PACOTES DE DESCONTOS
( ) CP
 1 – Combo 1: PATROCINADOR + PATROCÍNIO+ ANÚNCIOS,
(

) CP
 2 – Combo 2: PATROCINADOR + PATROCÍNIO ou PATROCINADOR +
ANÚNCIOS ou PATROCÍNIO + ANÚNCIO, 15% de desconto.

(

)C
 P 3 – Combo 3: 2 PATROCÍNIOS ou 2 ANÚNCIOS, 10% de desconto.

(

)P
 P – Pacote por Período (apenas para o website): 2 meses
10% de desconto na compra de anúncios por dois meses consecutivos.

(

)A
 P – Pacote para Associados da ABAG
Associados recebem 5% de desconto para anunciar

Observação: Os descontos CP, PP e AP são cumulativos!
Para mais informações, favor contatar:
ABAG - Associação Brasileira de Aviação Geral
147, Coronel Tobias Coelho - 04357-070 - São Paulo - SP - Brazil
Phone: +55 11 5032-2727 Fax: +55 11 5031-1900
labace@abag.org.br

We l c o m e t o o u r w e b s i t e

Send an e-mail
Julho/2018

