Proposta de Exibição
Cuiabá, Brasil
23 -27 de outubro de 2017

Formulário de Reserva
Por favor, indique suas preferências, completando e enviando este formulario de reserva.
Nome:
Cargo:
Organização:
Endereço:
E-mail:
Tel: (+ ____)

1. Exposição***
Tarifa com desconto (expira em
11 de agosto de 2017)
Tarifas em Reais e líquidas de impostos.

Estande com mobiliário*

R$ 4.850/4m2

Tarifa normal (A partir de 12 de
agosto de 2017)
Tarifas em Reais e líquidas de impostos.

R$ 5.560/4m2

* Móveis: inclui 1 mesa redonda e 3 cadeiras** (ver Proposta)
** A organização oferecerá 1 cadeira extra gratuita caso solicitado.
*** A atribuição do Estande se realizará por ordem de chegada.

1.1. Informações da Organização
Como gostaria que fosse divulgado o nome de sua organização (para inclusão na Programação final)?

2.2 Por favor inclua o hiperlink da página web de sua organização:

Uma vez finalizado o acordo, a logo e a página web de sua organização serão incluídos no site oficial
do Seminário Internacional de 2017 http://www.grupocoimbra.org.br/EventosTemplate.aspx?
nomeDoItem=Feira

Formulário de Reserva
Fatura
Caso seja diferente dos dados de contato, complete os seguintes campos:
Nome:
Cargo:
Organização:
Endereço:
E-mail:
Tel: +( ____)
Número de ordem de compra:

Todos os preços mostrados excluem impostos locais. Por favor, consulte os Termos e Condições para ver o cronograma
de depósito e as condições de cancelamento. Ao completar e enviar este formulário, aceitam-se os Termos e
Condições. Por favor, envie anexo a logo de sua organização, em alta resolução, a este mesmo e-mail, de modo que
possamos usá-la para iniciar sua divulgação comercial na página web do Seminário www.grupocoimbra.org.br
Por favor, envie este formulário de Reserva ao e-mail: secretaria@grupocoimbra.org.br ou ligue para a Equipe de
Exposições pelo telefone: +55 (61) 3321-2330. Esta manifestação de preferência não necessariamente confirma
disponibilidade. Após a manifestação de compra, você receberá uma carta de oferta e uma fatura. Faremos todo o
possível para assegurar que sua primeira seleção seja contemplada. Por favor, note que os itens são oferecidos por
ordem de chegada, segundo o princípio "first come, first served".

