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INTRODUÇÃO 
 

 
Prezado Expositor da FENIN FASHION SÃO PAULO – OUTONO INVERNO 2020, 

 

 

Encaminhamos o Manual do Expositor, que servirá de orientação para todas as ações pertinentes à 

participação no evento, e que dispõe sobre os atos preparatórios e regras de realização do evento. 

 

Recomendamos a todos os expositores a leitura atenta deste manual. 

 

Recomendamos ainda que todos os funcionários envolvidos na realização do evento tenham 

ciência das normas, sobretudo relacionadas às suas respectivas áreas de competência. 

 

Não há versão impressa do presente Manual do Expositor. 

 

Este manual é parte integrante e complementar do Instrumento Particular de Contrato de Cessão de 

Espaço para Exposição. O desconhecimento das normas não exime o expositor ou qualquer empresa 

ou pessoa física contratada pelo expositor das responsabilidades e sanções previstas nesse manual. 

 

 

PROVIDÊNCIAS DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DOS EXPOSITORES  

 

Leia com atenção as providências a serem tomadas e os prazos, para que não haja transtornos na 

pré-produção e durante o evento. 

 

PRAZO DESCRIÇÃO ENVIAR PARA / PROCESSO 

out/2019 Abertura da Área Restrita Via área restrita do expositor 

http://expovest.sigevent.com/expositor/formu
larios/login.php?id_edicao=28&linguagem=br 

Até 

10/12/19 

Solicitação de crachá de Expositor 

e Representante comercial 
Via área restrita do expositor 

http://expovest.sigevent.com/expositor/formula
rios/login.php?id_edicao=28&linguagem=br 

      Até 

10/01/20 
Enviar documentação física do 

segurança caso seja contratado 

CAEX – (NO EVENTO) 

Até 

10/01/20 
Retirada do crachá de Expositor 

das 14h às 18h 

 

CAEX – (NO EVENTO) 

 

 

 

 

 

 

http://expovest.sigevent.com/expositor/formularios/login.php?id_edicao=28&linguagem=br
http://expovest.sigevent.com/expositor/formularios/login.php?id_edicao=28&linguagem=br
http://expovest.sigevent.com/expositor/formularios/login.php?id_edicao=28&linguagem=br
http://expovest.sigevent.com/expositor/formularios/login.php?id_edicao=28&linguagem=br
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EXPOVEST – Promotora e Organizadora do evento FENIN FASHION 

 

Sede: Rua Gutemberg, 151 sala 505 – Petrópolis – Cep 91310-010 – Porto Alegre/RS  

Telefone: (51) 3316-3100            www.fenin.com.br 

 
 

Dptº Nome E.mail 

Operacional 
 

Rubens rutovi@terra.com.br 

Comercial 

Julio julio@fenimfeiras.com.br 

Simone simone@fenimfeiras.com.br 

Anderson andfenin@icloud.com 

Joseph joseph8804@hotmail.com 

Hospedagem Fernanda hospedagem@fenimfeiras.com.br 

Imprensa Solange solange.motta@uol.com.br 

Marketing Denis denis@fenimfeiras.com.br 

Financeiro 
Angela angela@fenimfeiras.com.br 

Rodrigo rodrigo@fenimfeiras.com.br 
 

 

EMPRESAS CREDENCIADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICIAIS: 

 

SERVIÇO EMPRESA TELEFONE E-MAIL 

Telefonia e Internet Plinet 11-2500-3650 atendimento@internetparaeventos.com.br 

Receptivo Innovare 11-2692-1853 cleusa@innovarebrasil.com.br 

Montadora FMF 51-99627.3001 mauro@fmfstands.com.br 

Bombeiro e Locação de 
Extintor de Incêndio 

Delta (11) 94795-1628 
(11) 94795-1629 

delta.brigada@gmail.com; 

Casting para eventos HZ Eventos 11-3044-4146 
11-3044-2999 

mkt@hzeventos.com.br 

Casting para eventos Pride Produções e 
Eventos 

51-3086-3161 
51-8408-7667 

pride@prideprodutora.com 

Segurança Martins & Novais (11) 98683-7740 
(11) 97533-7007 

martinsenovais.ass.eventos@gmail.com; 

Limpeza Martins & Novais (11) 98683-7740 
(11) 97533-7007 

martinsenovais.ass.eventos@gmail.com; 

Seguro do Estande 
 

AJ Corretora 
 

51-99239-1055 
51-3237-1599 

anderson@corretoraaj.com.br 

Transportadora Troca Transportes 54-3283-4266 camila.oliveira@grupotroca.com.br 
andre.juca@grupotroca.com.br 

Coletor de dados BCS Automação 51-3582-1747 comercial@bcsautomacao.com.br 

 

 

 

 

 

 

http://www.fenin.com.br/
mailto:simone@fenimfeiras.com.br
mailto:andfenin@icloud.com
mailto:denis@fenimfeiras.com.br
mailto:atendimento@internetparaeventos.com.br
mailto:cleusa@innovarebrasil.com.br
mailto:mauro@fmfstands.com.br
mailto:delta.brigada@gmail.com;
mailto:mkt@hzeventos.com.br
mailto:pride@prideprodutora.com
mailto:martinsenovais.ass.eventos@gmail.com;
mailto:martinsenovais.ass.eventos@gmail.com;
mailto:comercial2@locadorarentech.com.br
mailto:camila.oliveira@grupotroca.com.br
mailto:comercial@bcsautomacao.com.br
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1. DATAS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM 
 

 

1.1 MONTAGEM INTERNA E DECORAÇÃO 

 

 O estande estará à disposição do expositor para decoração e colocação de mostruário a partir do dia 

11 de janeiro de 2020, das 8h às 22h00. 

 O estande deverá estar totalmente pronto para visitação até 2h antes do horário de abertura do 

evento, ocasião em que será recolhido todo e qualquer material das vias de circulação. 

 Em casos específicos, em que o Expositor necessitar de um prazo maior para a decoração do 

estande, deverá solicitá-lo ao Dpto. Operacional da Organizadora, com Rubens Viana – 

rutovi@terra.com.br  – Fone: 51. 999770462 

 

 

1.2 DESMONTAGEM  

 

 Mostruários, decoração, equipamentos, etc., deverão ser retirados do estande no dia 14 de janeiro 

de 2020, a partir das 19h. 

 Por questão de segurança, a retirada de mostruário e demais pertences, deverá ser 

acompanhada por um responsável do estande. A Promotora não se responsabiliza por perdas 

e/ou danos em tais elementos durante este período. 

 Desocupação do estande até às 12h (impreterivelmente) do dia 15 de janeiro de 2020. Findo o 

prazo determinado, a Promotora reserva-se o direito de desmontar os estandes, sem responsabilizar-

se por perdas e/ou danos, ou pela guarda do material de terceiros. 

 

 

1.3 CARGA / DESCARGA DE MATERIAIS 

 

 Horário para carga/descarga antes do evento: 8h às 20h 

 Horário durante o evento: das 8h às 09h 

 

 

2. NORMAS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM 

 
      2.1 CARACTERÍSTICAS DE MONTAGEM DA FEIRA 

 As paredes divisórias dos estandes terão em seu perímetro a altura de 2,20m , sobre ela na parte 

frontal haverá uma testeira com fundo preto e topo madeirado termolaminado 3D, com medidas de 

1m de profundidade por o,20m de altura, instalado de 2,70m a 2,90m. As placas com logomarca 

tem 0,60m x 1,20m e finaliza a altura total 3,30m. 

 Toda e qualquer construção, decoração deverão ser internas e nunca ultrapassar a altura de 2,20m, 

poderão ser aplicados quadros de imagens, painéis sletwall, tv, telões de led, luminosos e ainda se 

houver necessidade salas com portas, trocadores e depósito/copa. 

 A testeira frontal do estande não poderá ser alterada em hipótese alguma, para se manter a 

padronização da feira. 

 Todas as paredes com rua, vizinhos ou internas não poderão exceder a altura de 2,20m. Apenas 

estruturas para travamento da testeira padrão e iluminação poderão ir a 2,70m. 

 Não será permitido o uso de piso elevado com tablado. 

 Pisos em madeira poderão ter altura máxima de 0,03m e montados por dentro das paredes externas 

nas áreas que não configurarem ilha. 

mailto:rutovi@terra.com.br
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 A decoração interna é livre porém respeitar a altura máxima das paredes divisórias de 2,20m de 

altura. 

 Não é permitido furar, fixar ou qualquer alteração no material da montadora oficial, sob pena de 

cobrança para o expositor. 

 Não será permitido alterar o lay out da testeira padrão da montagem nem a placa de logomarca. 

 

2.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 Por determinação do Centro de Eventos, o Expositor deverá providenciar seguro de todos os bens 

que fizerem parte do seu estande; 

 Caso o Expositor venha a utilizar elementos em madeira, mdf e afins, os mesmos deverão ser 

levados para o estande completamente prontos, finalizados; 

 A projeção horizontal/vertical de qualquer elemendes terão em seu perímetronto ou de produtos 

expostos deverá obrigatoriamente estar contida nos limites da área do estande;  

 O Expositor poderá locar de terceiros ou levar o seu próprio mobiliário para compor a decoração 

interna do seu estande, desde que sejam respeitadas as normas deste Manual;  

 Jardins, flores e plantas ornamentais serão permitidos quando contidos em vasos, cestas ou 

recipientes adequados. Terra, areia, pedras e elementos soltos, poderão ser utilizados para 

decoração, desde que contidos em forração impermeável e nos limites da área contratada, e deverão 

se retirados por completo, deixando o espaço limpo ao final do evento; 

 Luminosos serão permitidos, desde que protegidos integralmente e que não ofereçam qualquer tipo 

de risco para expositores, visitantes, estandes vizinhos e aos pavilhões do centro de eventos; 

 É expressamente proibido o uso de lâmpadas incandescentes, halogenas, mista, valor e HQI's ou 

similares. Será permitido apenas o uso de lâmpadas frias e/ou de LED. Antes do início do evento 

será feita uma vistoria para conferência do cumprimento desta norma. O descumprimento da mesma 

acarretará em multa de R$2.000,00 (dois mil reais) para a montadora. 

 Serão aceitos, somente retoques na pintura, desde que sejam feitos com pincel; 

 Não será permitida a construção de estandes em marcenario e/ou com mezanino; 

 Ao realizar retoques de pintura será obrigatório o uso de plástico para proteger o piso; 

 Por exigência do Corpo de Bombeiros, estandes que tiverem hidrante no seu interior, deverão 

manter livre a área de acesso ao mesmo, não podendo obstruí-las de maneira alguma. No caso de 

descumprimento desta norma, além de ter seu material retirado do local, será aplicada uma multa 

equivalente à R$ 20,00 (vinte reais) por m². Somente será liberada a montagem após a quitação da 

multa junto a Organizadora. 

 Não é permitida a entrada de menores de 16 anos durante a montagem, evento e desmontagem. 

 

 

2.3 CREDENCIAIS 

 

 Toda pessoa que trabalhar durante o período do evento deverá portar crachá de identificação. 

Preencha sua relação de nomes através da área restrita do expositor no site: www.fenin.com.br, área 

do expositor, tão logo receba sua senha de acesso.  

 

 

2.4 CONVITES 

 

 Os convites para serem distribuídos aos convidados do Expositor serão enviados pela 

Organizadora no final de novembro de 2019.  

 Lembramos que os mesmos serão enviados para o endereço, que consta no contrato de 

participação no evento, portanto se houver alguma alteração o Expositor deverá informar 

em tempo hábil. 

http://www.fenimfeiras.com.br/
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2.5 ENERGIA ELÉTRICA 

 

 O fornecimento da tensão disponível é de 220V/Monofásico/fase-neutro ou 380V/Trifásico/fase-

fase. Para equipamentos, computadores, ferro elétrico e demais aparelhos elétricos com voltagem 

diferente, deverá ser providenciado transformador. 

 Todos os problemas pertinentes à energia elétrica do estande deverão ser encaminhados diretamente 

para a montadora contratada pelo expositor. Somente a mesma poderá executar o manuseio na rede 

elétrica; 

 Caso ocorra queda de energia elétrica, ocasionada por problemas na companhia de abastecimento 

da região, a Promotora não se responsabiliza por danos que possam ocorrer em equipamentos de 

uso do Expositor. 

 

 

2.6 EXTINTOR DE INCÊNDIO 

 

 É obrigatório por parte do expositor o uso de extintor de incêndio a cada 20m² de área do estande. 

Para locação do equipamento consulte relação de fornecedores oficiais. 

 

 

2.7 SOM/VÍDEO 

 

 É permitido somente o uso de som ambiente e projeção de vídeos com volume de som que não 

atrapalhe o expositor vizinho; 

 Caso haja alguma reclamação referente à projeção de vídeos e som ambiente, a Promotora reserva-

se o direito de interferir e proibir a utilização dos mesmos. 

 Havendo insistência por parte do Expositor, que for advertido, o equipamento será recolhido à 

administração do evento, sendo o mesmo devolvido somente após o término do evento. 

 É expressamente proibido o uso de amplificadores de som para mensagens de venda dos produtos 

expostos ou outro tipo de promoção. 

 O expositor deverá manter ligação elétrica especial para o equipamento de som, pois, em caso de 

descumprimento das normas da Feira, este terá sua alimentação elétrica interrompida pela 

Promotora, evitando, assim, prejudicar o andamento normal do estande. 

 Os expositores que promoverem desfiles e/ou utilização de som ambiente deverão comprovar o 

recolhimento das taxas de direitos autorais devidas ao ECAD - Escritório Central de Arrecadação e 

Distribuição: Fone (11)976409142 ,(11)32876722 ou  ecadsp@ecad.org.br. 

 

 

2.8 DESFILES 

 

 Os expositores que promoverem desfiles em seus estandes deverão realizá-los em local fechado e 

obedecer às normas de som estabelecidas no item anterior, e deverão cientificar à Promotora sobre 

os desfiles até a data estipulada para envio do projeto de montagem do estande, sob pena de 

interdição da montagem pelo Departamento Operacional da Promotora. 

 

 

2.9 PONTO HIDRAULICO 
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 No caso de passagem hidráulica, são fornecidos apenas os canos de saída de água (25mm) e 

desague (50mm) no chão. Caberá a montadora a contratação de mão-de-obra especializada para 

prolongamento da rede fixa de água do Espaço até o local desejado. 

 O custo unitário da passagem hidráulica é de R$250,00 e o acerto é feito diretamente com o PRO 

MAGNO; 

 O pavilhão anexo não disponibiliza a passagem de ponto hidráulico.  

 Para solicitação do ponto hidráulico e/ou locação de pia, entrar em contato com promotora para 

verificar a viabilidade de colocação do mesmo. 

 

 

2.10 AR CONDICIONADO 

 

 Não é permitida a colocação de aparelhos de ar-condicionado, pois o pavilhão é climatizado; 

 

 

 

     

  2.11 REMESSA DE MERCADORIAS 

 

 O Expositor deverá enviar seu mostruário para centro de eventos, tendo alguém responsável da 

empresa no local para recebê-lo.  

 É de responsabilidade do Expositor cumprir as exigências legais relativas aos procedimentos para 

emissão de Nota Fiscal;  remessa de mercadorias, equipamentos, produtos, utensílios, etc. 

 Para o correto preenchimento de sua Nota Fiscal, consulte seu contador, tendo em vista a diferença 

de legislação entre os estados. 

 

 

3. TAXAS 

 
3.1 TAXA MUNICIPAL 

 

 Taxa para liberação de Alvará Municipal para exposição no Município de São Paulo: R$450,00. 

 O pagamento deverá ser feito mediante depósito identificado (CNPJ do depositante) na conta da 

Expovest (abaixo descrita), pois será feito único pagamento para a retirada do alvará: 

Expovest Comunicação e Marketing Ltda.        CNPJ: 92.102.607/0001-09 

Banco do Brasil 

Ag.2822-3          

Conta: 27747-9 

 Importante: Enviar o comprovante de depósito para o email: rodrigo@fenimfeiras.com.br 

 

 

 3.2 TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

 O valor da taxa de energia elétrica é parte integrante do contrato de locação, e sua forma de 

pagamento foi acertada no momento da assinatura do mesmo; 

 

 

4. SERVIÇOS 
 

mailto:rodrigo@fenimfeiras.com.br
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4.1 LIMPEZA 

 

 É de competência da Organizadora a limpeza da chamada área comum, representada pelos 

corredores, setores de administração, serviços especiais, sanitários e vias de acesso ao pavilhão; 

 O Expositor deverá cuidar da limpeza interna de seu estande; 

 O reabastecimento e a limpeza do estande deverão ser realizados fora do horário de funcionamento 

do evento. Os detritos de cada estande somente poderão ser colocados nas vias de circulação após o 

encerramento das atividades do dia, ou excepcionalmente, até 2h antes do início do funcionamento 

do evento, desde que acondicionados devidamente em sacos plásticos, próprios para este fim; 

 Em nenhuma circunstância, mesmo em sacos plásticos, os detritos poderão ser colocados na área de 

circulação durante o período de funcionamento do evento; 

 Somente a empresa oficial de limpeza está autorizada a prestar este tipo de serviço no evento. 

Casos em que o expositor optar por serviço de outra empresa, a mesma deverá cadastrar-se 

junto à Organizadora, e será cobrado R$200,00 por credencial para este serviço. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          

4.2 SEGURANÇA 

 

 A Organizadora manterá um serviço de segurança, durante o período do evento até às 16h do dia 

15 de janeiro 2020. Este serviço tem como objetivo zelar pelo bom andamento do evento e pela 

segurança de todos os participantes. Não é responsabilidade da vigilância geral, entretanto, zelar 

pelos produtos e equipamentos expostos em cada estande.  Assim, sugerimos a todos os expositores 

que mantenham em seu estande pessoa credenciada para tal finalidade, fora do período de 

funcionamento do evento. 

 A Organizadora não será responsável pelo ressarcimento de quaisquer valores para a cobertura de 

custos de produtos, equipamentos, móveis e afins, em quaisquer eventualidades. 

 Cada Expositor deverá segurar seus produtos em exposição, incluindo equipamentos, móveis e 

afins, aparelhos eletroeletrônicos, etc, contra riscos de qualquer espécie. 

 Os expositores que desejarem contratar os serviços de vigilância oficial do evento deverão fazer 

contato com a empresa oficial prestadora deste serviço informada acima.  

 O serviço de vigilância é regulamentado pela Polícia Federal e só pode ser prestado por empresas 

especializadas em vigilância e devidamente registradas na Polícia Federal. Assim, para o 

credenciamento de vigias dos estandes somente serão aceitos funcionários da própria empresa 

expositora registrados como vigias ou de empresas terceirizadas de vigilância, não havendo 

credenciamento de autônomos ou de empresas de eventos, por exemplo. A liberação das 

credenciais só será feita mediante apresentação dos seguintes documentos abaixo listados, e 

terá um custo unitário de R$200,00 (duzentos reais). 

1. Comprovante de vínculo empregatício do vigia com o expositor ou cópia de contrato entre o 

expositor com a empresa prestadora de serviços de vigilância, e neste caso, cópia do vínculo 

empregatício da empresa de vigilância com o vigia a credenciar, ambos com o profissional 

regularizado na função de vigia. 

2. Cópia do RG e CPF do profissional prestador dos serviços. 

3. Atestado de antecedentes criminais. 

 

 

4.3 OUTROS SERVIÇOS 

 

 Para demais serviços consulte a relação de fornecedores oficiais do evento. 

 

 

4.4 ESTACIONAMENTO 
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 Estacionamento no local do evento para visitantes 

 

O estacionamento do Centro de Eventos PRO MAGNO é administrado pela Auto Vagas. 

 

Essa opção é de uso exclusivo aos visitantes do evento devido à alta visitação frente ao nº de 

vagas disponíveis. 

 

Endereço: Av. Professora Ida Kolb, 513 – Casa Verde 

 
*Preço: R$ 40,00 
*O preço está sujeito a alteração sem aviso prévio. 

 
Esclarecemos que o contato com o estacionamento e o respectivo pagamento será efetuado diretamente pelos clientes, 

isentando a FENIN FASHION de qualquer responsabilidade. 
 

 

 

5. NORMAS GERAIS 

 
5.1 VIAS DE CIRCULAÇÃO 

 

 As vias de circulação do evento são de uso comum, não sendo permitido o aliciamento de 

visitantes, a distribuição de impressos ou quaisquer outros artigos. Não é permitida nos corredores, 

ou sobre eles, a colocação de faixas, painéis e/ou outras peças promocionais; 

 As vias de circulação e os estandes vizinhos não poderão ser utilizados para colocar materiais, 

ferramentas e produtos a serem instalados no estande. Toda operação deverá ser realizada 

exclusivamente dentro dos limites do estande do Expositor; 

 A partir de 2h de antecedência ao horário de abertura do evento a Organizadora poderá proceder à 

retirada do material e equipamentos que estiverem nas vias de circulação, sem prévia consulta a 

proprietários e sem responsabilizar-se por perdas, danos ou guarda dos mesmos. 

 

 

5.2 UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO 

  

 Será proibida a colocação de qualquer material ou equipamento sobre as bocas dos hidrantes 

existentes nos pavilhões ou obstruir extintores afixados em colunas e paredes; 

  Não será permitido apoiar, amarrar ou pendurar qualquer componente do estande ou de produtos 

expostos na estrutura, telhados e paredes dos pavilhões. É também proibido pintar ou furar esses 

elementos; 

 

 

5.3 VENDAS A VAREJO 

 

 Fica vedada a venda de produtos no varejo em todo o período de funcionamento do evento. O 

EXPOSITOR infrator perderá a prioridade de renovação da área ocupada e pagará multa no valor 

de R$500,00 (quinhentos reais).  

 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 
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6.1 RESPONSABILIDADES 

 

 O Expositor e a Montadora responsabilizam-se por danos e prejuízos causados a pessoas, produtos 

e instalações, bem como por todas as penalidades aplicadas pela falta de cumprimento das normas 

de montagem, manutenção e desmontagem. 

 É obrigatório o uso de material de segurança (EPI), tais como: Luvas (para manuseio de vidros e/ou 

objetos cortantes); botas ou calçados apropriados (não sendo permitido o uso de chinelos, sandálias 

ou similares); camiseta ou macacão (não são permitidos trabalhadores sem camisa) e demais 

equipamentos exigidos pela legislação. 

 São de responsabilidade do Expositor, quaisquer incidentes que sejam causados a partir de sua 

presença ou de seus funcionários, terceiros contratados e/ou representantes, convidados ou pessoas 

cujo ingresso ao evento tenha sido facilitado por ele. 

 São responsabilidades do expositor, montadora, empresas prestadoras de serviços, todo o ônus e 

encargos trabalhistas, tributários, civis e previdenciários em decorrência da sua participação na 

feira, especialmente os relacionadas aos empregados, prepostos ou terceiros que utilizará para 

qualquer fim e atendendo aos seus interesses, os quais não terão qualquer vínculo empregatício com 

a Organizadora, assumindo desde já a todos os riscos de eventuais ações civis, reclamações 

trabalhistas e previdenciárias que envolvam seus contratados, empregados, sub-contratados e 

prepostos, ainda que dirigidas contra a Organizadora ou quaisquer terceiros a ela vinculados sob 

qualquer título, não podendo ser arguida solidariedade ou subsidiariedade desta ultima, por 

eventuais ônus daí decorrentes. 

 

 

6.2 USO DE IMAGEM E MARCA 

 

 Fica a Promotora/Organizadora, autorizada a utilizar em seus materiais promocionais a imagem e a 

marca do Expositor, após a assinatura do contrato de participação no evento.  

 Solicita-se o encaminhamento antecipado das respectivas logomarcas para o e-mail: 

denis@fenimfeiras.com.br 

 

 

6.3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 

 É permitida a distribuição de brindes, amostras, folhetos e catálogos aos visitantes, exclusivamente 

no interior do estande, reservando-se à Organizadora o direito de fazer cessar a distribuição sempre 

que estiver ocasionando distúrbios ou aglomerações.  

 Não será permitida a colocação ou aposição de faixas, painéis, produtos, motivos decorativos ou 

tapetes, nos corredores ou sobre eles.  

 Não são permitidas ações promocionais na parte externa do centro de eventos. 

 

 

6.4 ASSESSORIA DE IMPRENSA  

 

 O Expositor poderá enviar o material de divulgação de seu produto para a Assessoria de Imprensa  

do evento, para o e-mail: imprensa@fenimfeiras.com.br . A Organizadora reserva-se o direito de 

publicá-los de acordo com a disponibilidade nos veículos de divulgação. 

 

 

6.5 PARTICIPAÇÃO INDIRETA DE TERCEIROS 

 

 É vedada a exposição, e/ou publicidade direta ou indireta de quaisquer produtos ou empresas não 

participantes do evento no estande do Expositor. 

mailto:denis@fenimfeiras.com.br
mailto:imprensa@fenimfeiras.com.br
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 O Expositor poderá, entretanto, solicitar à Organizadora, que ao seu critério, autorizará a 

apresentação em seu estande de produtos por ele não fabricados ou representados com 

exclusividade, mas que sejam necessários à complementação de sua linha de produtos. 

 O não cumprimento destes dispositivos dará a Organizadora o direito de recolher para posterior 

devolução, produtos e materiais objetos da infração. 

 

 

6.6  HOLDINGS, GRUPOS E EMPRESAS ASSOCIADAS 

 

 No caso da existência de holding, membro de um grupo empresarial, ou empresas associadas, o 

Expositor poderá apresentar os respectivos produtos, desde que, forneça antecipadamente, 

comprovantes dos vínculos existentes entre elas. 

 

 

 

 

6.7 TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS (INTRANSFERIBILIDADE) 

 

 O Expositor não poderá transferir total ou parcialmente qualquer direito ou responsabilidade com 

relação à Promotora e ou Organizadora, nem sublocar total ou parcialmente a área que lhe foi 

locada. 

 

 

6.8 FUNCIONAMENTO DO ESTANDE 

 

 Fica vedado o fechamento do estande, total ou parcialmente, antes do término diário do evento e 

deverá haver sempre pelo menos um representante devidamente credenciado pelo Expositor no 

estande, capacitado a prestar informações aos visitantes sobre os produtos expostos. 

 O Expositor deverá cumprir com os horários de funcionamento do evento, evitando que o visitante 

se sinta prejudicado.  

 O Expositor que encerrar ou abandonar seu estande antes do horário de encerramento, será multado 

em R$ 500,00 (quinhentos reais) por hora em que seu estande permanecer sem nenhum 

representante. 

 

 

6.9 SEGURO E RISCO 

 

 O Expositor deverá segurar seus produtos em exposição (móveis, mostruários, etc.), contra riscos 

de quaisquer espécies. A Promotora e a Organizadora não se responsabilizam pela cobertura de 

bens, produtos, móveis e afins, possíveis danos que por ventura possam ocorrer em virtude de 

condições atmosféricas adversas, caso fortuito, de força maior ou quaisquer outras eventualidades. 

 

 

6.10 DIVERGÊNCIAS 

 

 A Organizadora reserva-se o direito de arbitrar sobre casos omissos neste Regulamento Geral, bem 

como de estabelecer novas normas que para o bom funcionamento do evento, que se façam 

necessárias. 

 

 

6.11 CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 
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 É de responsabilidade do Expositor, manter contrato de trabalho com todas as pessoas envolvidas 

em seu estande, de acordo com a legislação vigente; 

 Os encargos trabalhistas e previdenciários do(s) profissional(is) contratado(s) ou quaisquer 

acidentes são de total responsabilidade do Expositor, não se admitindo solidariedade da Promotora 

ou Organizadora.  

 

 

6.12 EMBARGO À MONTAGEM 

 

 A Promotora, visando manter a segurança de todo o público do evento - serviços, expositores e 

visitantes - após parecer técnico da Organizadora, ou de hierarquia pública, Corpo de Bombeiros, 

CREA, CAU, Centro de Eventos, reserva-se o direito de embargar a montagem de qualquer estande 

que não esteja obedecendo às normas descritas neste Regulamento.  

 

 

 

 

 Caso o Expositor não reformule os parâmetros do projeto em tempo hábil, o estande não poderá ser 

utilizado no período de realização do evento, sem prejuízo dos custos contratuais da área com a 

Organizadora.  

 O Expositor deverá comunicar à montadora responsável por seu estande todas as normas aqui 

descritas, repassando a ela qualquer responsabilidade sobre o assunto. 

 

 

7.  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 
 

7.1 NOME DO EVENTO 

FENIN FASHION SÃO PAULO OUTONO INVERNO 2020 
De 12 a 14 de janeiro de 2020 

Das 10h às 19h 

 

 

7.2 LOCAL DE REALIZAÇÃO 

Centro de Eventos PRO MAGNO 

Av. Profª Ida Kolb, 513 – Casa Verde 

02518-000 - SÃO PAULO / SP 

 

7.3 PROMOÇÃO / ORGANIZAÇÃO 

EXPOVEST – Empreendimentos e Participações Ltda 

Rua Gutemberg, 151 sala 505 - Petrópolis   

Porto Alegre – RS        CEP: 91310-101 
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