10ª Feira Internacional de Equipamentos
para Construção e Mineração
05 – 08 de Junho de 2018
www.mtexpo.com.br

Pedido de Participação Expositor Principal

Data limite para prioridade:
31 de Outubro de 2017

M&T EXPO 2018 a realizar-se de 05 a 08 de Junho de 2018 no São Paulo Expo Exhibition and Convention Center
A/C:

Messe München do Brasil Feiras Ltda (“MMBR”)
Rua Henrique Monteiro nº 90, conjunto 103 – CEP 05423-020 - São Paulo – SP

Tel: 11 3662-4159
info@mtexpo.com.br

Para nossa participação na feira acima mencionada, informamos abaixo as características da área que desejamos, cujo valor pagaremos a
partir da emissão e assinatura do contrato, à vista ou em prestações mensais consecutivas, conforme indicado a seguir:
Apenas área do estande – não inclui nenhum tipo de
montagem
Área interna (min. 9m²)

Largura (m)

x

Compr. (m)

=

1 Frente aberta

até 50 m²
R$ 690,00 / m²

Montagem básica
R$ 1.120,00 / m²

2 Frentes abertas

até 50 m²
R$ 765,00 / m²

Montagem básica
R$ 1.195,00 / m²

3 Frentes abertas

até 299 m²
R$ 810,00 / m²

Acima de 300 m²
R$ 780,00 / m²

4 Frentes abertas

até 299 m²
R$ 838,00 / m²

Acima de 300 m²
R$ 810,00 / m²

Dados Corporativos
Razão Social:
Nome Comercial, Fantasia 1:
CNPJ:
Endereço Faturamento 2:
Cidade:
Fone: ( )
Site:

Largura (m)

Área externa

Área total m²

até 199 m²
R$ 577,00 / m²

200 até 749 m²
R$ 530,00 / m²

x

Compr. (m)

750 até 1.500 m²
R$ 486,00 / m²

=

Área total m²

Acima de 1.501 m²
R$ 444,00 / m²

Valor Total - R$
Condições de pagamento:

Insc. Est.:
UF:
Cel: ( )
e-mail:

1 Nome para identificação da empresa em listagens e plantas. Limite de 20 caracteres.

CEP:

2 O endereço de faturamento deverá ser o mesmo cadastrado no CNPJ.

Representante Legal pela Assinatura do Contrato
Nome:
Cargo:
Fone: ( )
Cel: ( )
e-mail:
Representante pela Coordenação do Evento
Nome:
Cargo:
Fone: ( )
Cel: ( )
e-mail:
Observações:
1 - Este pedido de participação representa a DECISÃO da empresa em participar do evento, não havendo, contudo, obrigação de
aceitação por parte da MMBR. Somente com a assinatura do contrato será confirmada a participação definitiva, bem como a
determinação correta das dimensões da área que será ocupada no evento;
2- O expositor declara estar ciente das Condições Gerais de Participação e das informações do Manual do Expositor;
3 - O atendimento da metragem e a distribuição das áreas são de responsabilidade da MMBR, que levará em conta a ordem de
chegada dos pedidos, o aproveitamento geral dos espaços e dos setores e o interesse mercadológico do evento;
4 - O expositor se responsabilizará pela veracidade dos dados acima;
5 - Não está incluso no valor do m²: energia elétrica, instalações hidráulicas, telefone, Internet (Wi-Fi), ar comprimido e taxas (prefeitura,
limpeza, etc.);
6 - Os preços acima não incluem nenhum tipo de montagem, exceto os estandes com montagem básica.
7 – Os estandes com montagem básica incluem locação do espaço, estande básico conforme especificações, taxas obrigatórias e
extintor de incêndio.

Local e Data

Nome e Assinatura
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Nome do Expositor:
Favor indicar na lista abaixo em qual categoria os seus produtos a serem expostos melhor se enquadram – indicar apenas uma

1.









Setor de Equipamentos para Construção e Mineração – inclui:
Escavadeiras, carregadeiras, motoniveladoras, tratores, compactadores e outros equipamentos de terraplanagem;
Caminhões em geral;
Equipamentos de perfuração de rocha, equipamentos de fundação, valetadeiras, equipamentos de perfuração direcional;
Equipamentos para construção portuária e de obras marítimas;
Equipamentos de escavação subterrânea;
Implementos e acessórios para equipamentos de construção e demolição – rompedores, tesouras, fresadores, etc;
Compressores, grupos geradores e torres de iluminação;
Equipamentos para tratamento de resíduos.

2.









Setor de Concreto e Asfalto – inclui:
Centrais de concreto, asfalto e britagem;
Equipamentos para manutenção de estradas e reciclagem de asfalto e concreto;
Bombas, mastros e outros equipamentos de lançamento de concreto;
Bombas de concreto projetado, bombas de argamassa;
Pavimentadoras de asfalto e de concreto, fresadoras, distribuidores, etc;
Formas de concreto e andaimes;
Britadores, moinhos, correias transportadoras e peneiras de plantas industriais;
Fábricas e demais equipamentos para pré-moldados de concreto.

3.





Setor de Elevação de Cargas e Pessoas – inclui:
Guindastes, empilhadeiras e guinchos;
Plataformas de trabalho aéreas;
Elevadores de carga e de pessoas;
Acessórios para elevação de carga.

4.













Setor de Componentes e Serviços – inclui:
Motores, transmissões, freios, eixos e outros componentes de trem de força;
Pneus e material rodante metálico;
Componentes de sistemas hidráulicos, elétricos e pneumáticos;
FPS e peças de desgaste;
Ferramentas em geral;
Lubrificantes e aditivos;
Mangueiras, conexões, filtros, iluminação, retentores e outras peças de reposição;
Cabines, caçambas e implementos em geral;
Locadores e prestadores de serviço;
Softwares, telemetria, sistemas de navegação e monitoramento;
Equipamentos de topografia, laboratório, etc;
Bancos, seguradoras e instituições financeiras.
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