
Boletim de Inscrição Nº

Nome da Empresa

Morada

Código Postal

Localidade   Nº Contribuinte

País

Telefone   Fax Telemóvel

Pessoa a contactar

Outro Contacto

Email

Site

Código Postal

  País

  

Nome da Empresa

Morada

Localidade

Site

Produtos:   Marcas:

NOME QUE IDENTIFICA A EMPRESA DURANTE A EXPOSIÇÃO

Data

Pav. Nº Nº de Frontões A preencher pela organização

Comercial

Sector de Actividade:  

1.3 - CONTACTOS  

FAIRS AND EVENTS ARENA, LDA
BANCO BIC
IBAN: AO06  0051  0000  3148  2054  1511  6

BANCO BAI 
IBAN: AO06  0040  0000  7653  8619  1016  9

1.4.1 - Condições de pagamento e agravamento

As inscrições apenas serão consideradas após o pagamento do total 100% do valor de inscrição.
As inscrições realizadas após a data limite, sofrem um agravamento de 10% sobre o preço de tabela.

Países representados:

1.2. - DADOS A INSERIR NO CATÁLOGO ( Os dados para o catálogo devem ser contactos gerais)

1.1-DADOS DA EMPRESA PARA EMISSÃO DA FACTURA

1.4 - DADOS PARA PAGAMENTO

1

  

Luanda

Rua Tipografia Mama Tita R/C, Edifício Soleil  
Ingombotas - Luanda 

Tel: ( +244) 937 547 950  /  924 901 280

Benguela

Estádio Nacional de Ombaka

geral@eventosarena.co.ao www.eventosarena.co.ao

1 - FICHA DE INSCRIÇÃO    DADOS DA EMPRESA
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2 - FICHA DE INSCRIÇÃO    INFORMAÇÕES STAND

EMPRESAS NACIONAIS

PREENCHER COM LETRAS MAIÚSCULAS E A TINTA PRETA POR FAVOR

2.1 - TIPOLOGIA DE STAND

2.2 - MOBILIÁRIOS E OUTROS SUPORTES 

Tel: (+244) 939 769 081 | 924 901 360

 info@itsus.co.ao 
 Oficinas Gerais dos Caminhos de Ferro, 
 Cazenga - Luanda

2.3 - ENERGY

Identificação do 
Expositor

Parede Fundo

Parede Lateral

Alcatifa Cinzenta

NOME DA EMPRESA 

2.1.1 - INCLUI 

Estrutura em alumínio e paredes em branco

Iluminação

Nome do expositor 

1 mesa

2 cadeiras

Alcatifa do stand

Obs: Para requisitar alcatifa de outra cor, móveis, quadros eléctricos extra ou decoração aconselhamos a consultar directamente a empresa It´s Us.

It´s Us é a nossa empresa montadora oficial, especializada no design e produção de projetos de arquitetura e design, aluguel e montagem de estruturas para feiras e 
eventos.

260 cm

97 cm
1 cm 3 cm 3 cm 1 cm

97 cm 97 cm

300 cm

2.1.2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (STAND 3 x 3 m)

NOTA IMPORTANTE (ENERGIA EXTRA): 

A taxa de inscrição inclui 1 ligação eléctrica até 10 KW, por favor verifique a potência dos seus materiais. 

Caso seja necessário aumentar a potência, por favor contacte atempadamente, a Empresa Oficial de Montagens It’s US, 

através do telefone (+244) 939 769 081 / 924 901 360 

ou email: geral@linestands.com.

Placa PVC 
Branca

Estrutura de 
Alumínio 

44 cm

3 cm

5 cm
30 cm
9 cm

197 cm 3 cm

203 cm

FRONTÃO STANDS
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IVA (14%)

TOTAL 

SUB - TOTAL 
,

,,

,

  3.2.1- Espaço Interior sem Stand

 3.2.2 - Espaço Interior com Stand

   3.2.3 - Espaço Exterior 

,.

Nº de Frentes

1 2 (+10%)  3 (+15%) 4 (+20%)
(A solicitação de mais do que 1 frente implica o acréscimo 
de 10%, 15% ou 20%, mediante o nº de frentes)

    

,.

,.

,.

   Espaço Interior sem Stand

2m X ( , (

   Espaço Interior com Stand

2m X ( , (

Nº de Frentes

    
   Espaço Exterior 

2m X ( , (

3.2 - REQUISIÇÃO DE ESPAÇO

Patrocinador Platinum

Patrocinador Gold

Patrocinador Inauguração 

Sub - Total

,. .

Patrocinador Fitas/Cordões e Bolsas

Patrocinador Sacos, Blocos de notas e Canetas

Patrocinador T-shirt´s

     Página par 
 

    Logotipo   
    Página ímpar

195.500,00 AOA

215.500,00 AOA

45.000,00 AOA

    Contracapa 325.000,00 AOA
 

    Verso Capa 260.000,00 AOA
 

    Verso Contracapa 260.000,00 AOA

LOGO

    Contracapa Verso Capa Verso Contracapa

 Página Par Logotipo Página Impar

5 - PATROCINADORES

4 - PUBLICIDADE NO CATÁLOGO (Caso pretenda publicar um anúncio na revista oficial do evento assinale com    X    a sua opção) 

Active a sua marca ou serviço tornando-se patrocinador. (PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE ANEXO I)

Sub - Total

,. .

Patrocinador Premiação 5.000.000,00  A0A

Sub - Total

,. .

DataOrganização Cliente

Declaramos querer participar no evento de acordo com as condições da presente FICHA DE INSCRIÇÃO, pelo que junto se envia o comprovativo referente 

a 100% do valor de _______________________________________ referente à nossa participação.

2.000.000,00  A0A

5.000.000,00  A0A

5.000.000,00  A0A

3.000.000,00  A0A

10.000.000,00  A0A

15.000.000,00  A0A

Esta informação não invalida a leitura atenta do Regulamento Geral de Feiras e das Informações úteis do Expositor. Por favor rubrique e carimbe as folhas

3.1 - TAXA DE INSCRIÇÃO:

       38.000,00 AOA/ m2

   Area Mínima
   9 2m

  
       Valor 

  AOA        25.000,00 KZ 

       38.000,00 AOA/ m2

   Área Mínima
   9 2m

    AOA

       38.000,00 AOA/
   Área Mínima

   9 2m
    AOA

       52.000,00 KZ

       16.500,00 KZ

      AOA

AOA

3

3 - FICHA DE INSCRIÇÃO    REQUISIÇÕES 

,

por 2m

       Valor 
por  2m

       Valor 
por  2m

   0    0   0    0   5   0 0.
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ANEXO I PATROCINIOS CONTRAPARTIDAS

EMPRESAS NACIONAIS

- Oferta de um espaço de 36 m2 com localização privilegiada 
- Destaque como Patrocinador Platinium no website da FIMMA 2021

FIMMA 2021

FIMMA 2021;

FIMMA 2021;

 e no catálogo do evento;
- Dia Oficial da Marca
- 250 convites para envio aos principais clientes 
- Colocação do logótipo da empresa com destaque nos cartazes e folhetos da
- Reserva de uma página A4 para publicidade no Catálogo da Feira;
- Tratamento preferencial/referencial com a imprensa (TV, Rádios e Jornais); 
- Referência/agradecimento nos atos oficiais de abertura e encerramento; 
- Possibilidade de criação de acções especiais dirigidas aos principais clientes e serem inseridas no 
programa oficial da feira 
- Possibilidade de criação de animações junto do grande publico e a serem inseridas no programa oficial dia 
feira 
- Logo com Gd Destaque nos ( convites, free pass, bilhetes, diplomas, certificados de participação, site 
oficial , outdoors, cartazes, flyers, anuncios de imprensa e na sinaleira do recinto da feira ) 
- Convites para as atividades paralelas desenvolvidas no âmbito da  
- Negociável: outras modalidades de retorno 
- Adicional: Parceiro sectorial (condições a especificar em caso de interesse).

Modalidades  Contrapartidas  

Sponsor  

PLATINIUM  
15.000.000 AOA  

- Oferta de um espaço de 18 m2 com localização privilegiada
- Destaque como Patrocinador Platinium no website da e no catálogo do evento;
- 100 convites para envio aos principais clientes 
- Colocação do logótipo da empresa com destaque nos cartazes e folhetos da 
- Reserva de uma página A4 para publicidade no Catálogo da Feira;
- Tratamento preferencial/referencial com a imprensa (TV, Rádios e Jornais); 
- Referência/agradecimento nos atos oficiais de abertura e encerramento; 
- Possibilidade de criação de acções especiais dirigidas aos principais clientes e serem inseridas no 
programa oficial da feira 
- Possibilidade de criação de animações junto do grande publico e a serem inseridas no programa oficial dia 
feira 
- Logo com Gd Destaque nos ( convites, free pass, bilhetes, diplomas, certificados de participação, site 
oficial , outdoors, cartazes, flyers, anuncios de imprensa e na sinaleira do recinto da feira ) 
- Divulgação do spot publicitário da empresa no espaço multimédia do evento. 

Sponsor  

GOLD
10.000.000 AOA  

Obs: A produção das AF´s dos materiais publicitários são da responsabilidade dos patrocinadores.
Os restantes materiais e acções promocionais serão executadas de acordo com o plano de comunicação  e marketing  do evento

a

b

Reconhecimento como patrocinador da cerimónia de Boas-Vindas; Imagem da marca no local do cocktail 
de boas-vindas, stand de 9m2; Logotipo do patrocinador em todos os materiais gráficos, com especial 
destaque para a cerimónia de boas-vindas; Reconhecimento no programa geral da Feira, página no 
catálogo da Feira.

Sponsor
CERIMÓNIA DE BOAS VINDAS 

3.000.000,00 AOA

Todos os expositores e visitantes são obrigados a utilizar fitas/cordões e passes de identificação emitidos 
para dar acesso ao evento e às suas actividades. O patrocinador das fitas/cordões terá a oportunidade de 
ter o logótipo da sua empresa juntamente com o logotipo do evento neste suporte.FITAS/CORDÕES E BOLSAS 

5.000.000,00 AOA

Distribuídos aos participantes nas conferências e fóruns. O Patrocinador poderá personalizar os cadernos 
e canetas com o logotipo da empresa em conjunto com o logotipo do evento; Reconhecimento público do 
patrocínio e no catálogo do Evento.

SACOS, BLOCO DE NOTAS 
E CANETAS 

5.000.000,00 AOA

O Patrocinador das T-shirts oficiais do evento poderá ver a sua marca em todo o lado, através da gravação 
do logótipo na parte de trás da t-shirt; reconhecimento Público do patrocínio.TSHIRTS

2.000.000,00 AOA

c

Reconhecimento como patrocinador da cermónia de Premiação; Imagem da marca no local do cocktail
de premiação, stand de 9m2; Logotipo do patrocinador em todos os materiais gráficos, com especial
destaque para a cerimónia de Premiação; Reconecimento no programa geral da feira, página no catálogo
da feira.

Sponsor
CERIMÓNIA DE PREMIAÇÃO

5.000.000,00 AOA

c

d

e

f

Sponsor

Sponsor

Sponsor
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EMPRESAS NACIONAIS
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Senhor expositor,
Chamamos a atenção para os artigos do regulamento geral da eventos arena que consideramos 
mais relevantes:

1. Formalização da inscrição

 

Para se inscrever nas feiras 2020, basta preencher devidamente a de inscrição das feiras onde 
pretende participar , e remetê-la(s) via e-mail para o email geral@eventosarena.co.ao ou ainda 
inscrever-se directamente no nosso escritório, rua tipogra a mama tita, r/c edifício soleil,  
ingombota - luanda, (junto à igreja do carmo). 

As inscrições só serão consideradas válidas mediante o pagamento do custo total de participação 
(100%) composto por:

• Oferta do catálogo da feira;      

• Taxa de ligação eléctrica até 10kw e consumos, (caso necessite mais watts contacte a it´s us );

1.1. Taxa de inscrição 50.000.00 aoa que inclui: 

1.2. Valor referente à requisição do espaço

• Inscrição por ordem alfabética, na lista de expositores do catálogo dop evento o com nome 
da empresa, sector de actividade, contacto, endereço, produtos a expor e marcas representadas.        

• Convites gratuitos mediante a área ocupada.

2. Desistência e reembolso

1.2. Valor referente à requisição do espaço

• Convites gratuitos mediante a área ocupada.
 

Para se inscrever nas feiras 2020, basta preencher devidamente a de inscrição das feiras onde 
pretende participar , e remetê-la(s) via e-mail para o email geral@eventosarena.co.ao ou ainda 
inscrever-se directamente no nosso escritório, rua tipogra a mama tita, r/c edifício soleil,  
ingombota - luanda, (junto à igreja do carmo). 

As inscrições só serão consideradas válidas mediante o pagamento do custo total de participação 
(100%) composto por:

1.1. Taxa de inscrição 50.000.00 aoa que inclui: 

• Taxa de ligação eléctrica até 10kw e consumos, (caso necessite mais watts contacte a it´s us );
• Inscrição por ordem alfabética, na lista de expositores do catálogo dop evento o com nome 
da empresa, sector de actividade, contacto, endereço, produtos a expor e marcas representadas.        
• Oferta do catálogo da feira;      

3.1. Taxa de montagem | stands próprios 

A taxa de montagem. Direcciona-se a todas as empresas que pretendam fazer a montagem do seu 
próprio stand para formalizar o seu pedido, a respectiva empresa deverá:

• Após devolver devidamente preechido este documento taxa de montagem;
• Após recepção da factura com o valor da taxa de montagem, efectuar o respectivo pagamento à 
data que antecede o início das montagens.

• Enviar o projecto de stand antecipadamente para aprovação da organização;

As empresas de montagem sujeitas a um pagamento de um fee de montagem no valor de 
7,5% sobre o valor total do stand, devendo seguir os seguintes procedimentos:

• Enviar o projecto do stand da empresa expositora e aguardar a validação da organização;

• Após recepção da factura com o valor do fee de montagem, efectuar o respectivo pagamento até à 
data que antecede o ínicio das montagens.

3.2.Fee de montagem | empresas montadoras

• Enviar documentação legal da empresa montadora, incluindo o seguro de responsabilidade civil;
• Devolver o documento fee de montagem devidamente preenchido, juntamente com o 
comprovativo de pagamento da participação da empresa;

3.3. Taxa de energia extra
 

• O trabalho deve ser executado por pr devidamente credenciados;

Caso seja necessário aumentar a potência, por favor contacte o quanto antes, os nossos serviços de 
operações, através do telefone (+244) 943 029 419 ou email tercio.deia@grupoarena.co.ao para 
proceder ao pagamento da taxa de energia extra.

• A taxa de inscrição inclui 1 ligação eléctrica até 10 kw, solicitamos que v atempadamente 
a potência dos materiais eléctricos a utilizar durante a exposição. 

• Outras instalações eléctricas nos stands estão a cargo de cada expositor, devendo obedecer ao “ 
regulamento geral de segurança das instalações eléctricas de baixa tensão”, e deverá dispor, 
designadamente, de interruptores de corte geral do tipo diferencial e de rede de terra de protecção. 

3. Taxas especiais 

4. Montagem e decoração 

Após pagamento da inscrição e das taxas em vigor, queira levantar a planta geral da exposição com 
a do seu stand.

• Os respectivos trabalhos fora do horário estabelecido carecem de autorização expressa de eventos 
arena, e implicam o pagamento de uma taxa de prolongamento.

• Os trabalhos de montagem e decoração dos stands devem estar terminados até ao dia que 
antecede o inicio do evento, até às 23h30. 
• A não observância desta norma implica a não abertura do stand.

4.1 Planta geral

 4.2 Montagem e decoração 

• O horário de montagem e desmontagem é das 8h00 às 20h00 com tolerância de 03h00, mediante 
prévio aviso à organização. 

4.2.Medidas dos stands

• A área utilizável do segundo piso e elementos decorativos com altura superior a 3m, dev
recuada no mínimo a 1,50m do perímetro do stand

• Os stands devem respeitar uma altura geral até 3,40m;

Na montagem e decoração dos seus stands, os expositores deverão observar rigorosamente as 
determinações a seguir mencionadas:

• Todos os stands que utilizem piso sobre elevado deverão ter rampa de acesso de visitantes que 
utilizem cadeiras de rodas;

• Carece de autorização expressa da eventos arena a montagem de stands que incluam a construção 
ou utilização de um segundo piso;

• Para alturas superiores deverão ser submetidos à apreciação de área técnica com a antecedência 
mínima de 20 dias em relação à data de início da montagem, instruídos com plantas, alçados e 
cortes devidamente cotados;

5. Segurança dos stands e materiais 
O expositor é responsável por todos os danos ou prejuízos causados pelas suas estruturas, 
equipamentos, artigos em exposição ou actividades no seu stand, e, bem assim, pelas acções dos 
seus subcontratados, quando estes causem prejuízos a visitantes e outros expositores;

Devem rigorosamente respeitadas as instalações do recinto do certame, nomeadamente bocas de 
incêndio, extintores, altifalantes, sinalização, cctv´s e detectores de incêndio.

6. Cargas e descargas 

   
• A eventos arena tem um transitário o cial que garante em regime de exclusividade a 
movimentação interna de materiais dentro das suas instalações;

• Este serviço estará activo durante o período de montagem, até à desmontagem, incluindo a 
realização da feira;

• Cargas grandes (importante o uso de uma marliefer);
• Camiões ou outros veículos devem estacionar no parque indicado pela organização;

Nota:

Para solicitar o serviço de movimentação e transporte dentro do recinto contactar a organização.

Estará reservada uma faixa de rodagem para os camiões de montagem para a carga/descarga de 
contentores de mercadorias e/ou reposição de materiais durante a exposição

• Veículos de exposição terão de ser acreditados para o efeito (solicitar documento à organização).

7. Limpeza 

A eventos arena tem uma empresa de limpezas a qual o expositor poderá contactar para 
requisitar os seus serviços, mediante pagamento:

Os stands são entregues devidamente limpos e alcatifados, cabe à empresa proceder à sua limpeza 
durante os restantes dias de exposição;

8. Credenciamento
 Todos os expositores e empresas a prestar serviços durante a montagem, exposiçao e 
desmontagem deverão fazer o seu credenciamento:

• As empresas montadoras deverão proceder ao levantamento das cartas de autorização de 
montagem, junto à organização, antes de dar inicio às montagens;
• As credenciais estão disponiveis 15 dias antes do inicio do evento:

Os credenciais e convites são atribuídos de acordo com a área ocupada:

Espaço m2 
Passe

VIP 
Passe

Expositor 
Passe

Serviços 
Passe
Geral 

Convite
Inauguração 

Livre
Trânsito 

9 2 4 3 10 2 1

3 2

4 3

5 3

20

30

40

18 3 6 3

27 4 8 4

36 ou mais 5 8+1 5

Acesso à feira, todos os dias da feira, a partir das 08h00
8.1 Passe vip

Acesso às actividades paralelas (excepto inauguração, carece de convite)

8.2 Passe expositor
Acesso à feira, todos os dias, a partir das 8h00

8.3. Passe serviços
Acesso à feira, todos os dias, a partir das 8h00

Acesso à feira, todos os dias, no horário de realização do evento

8.5. Livre trânsito viaturas

8.4. Passe press

Acesso ao parque de estacionamento pela organização, mediante disponibilidade

• Acesso ao parque no dia da inauguração

Todas as feiras, excepto as feiras gratuitas, a entrada só será assegurada mediante a apresentação da 
credencial de acesso ou dos seguintes documentos:

9.1  convite inauguração
• Acesso à sala vip e às actividades paralelas à inauguração 

9. Condições de acesso 

ANEXO II REGULAMENTOS

12 - 15

2
0

2
1

MAIO
BAÍA DE LUANDA



6

• Acesso a uma 1 pessoa durante o período da feira

Bilheteira

9.3 Convite geral

• Nas feiras pagas estão disponíveis bilhetes para acesso ao certame

• Os convites são pessoais e inválidos após uma utilização

9.5. Bilhete 

• Este bilhete é individual e é vendido todos os dias do certame

Bilhete electrónico
• Nas feiras gratuitas, a organização encaminha um convite|bilhete electrónico, 

 

Estudantes universitários: 

As escolas que pretendam realizar visitas de estudos aos eventos, deverão endereçar, até 15 dias 
antes do evento, uma carta de intenção, o  número de alunos, responsáveis e o dia em 
que pretendem visitar a exposição.

Crianças: 

9.5. Crianças e estudantes

Até aos 14 anos não necessitam convite nem bilhete mas devem entrar acompanhadas por um 
responsável adulto.

Entrada gratuita mediante apresentação do cartão de estudante universitário válido e do bilhete de 
identidade.

Visitas de estudo: 

• Este bilhete é passível de encaminhar a outros endereços

10. Actividades paralelas 
Solicita-se, a todos os expositores, que enviem o programa de actividades que pretendem 
desenvolver durante o evento, até 15 dias antes do inicio do evento, para que a organização possa 
garantir as devidas condições assim como a divulgação do mesmo, no programa geral da exposição.

11. Publicidade e reserva de salas 

• O envio das artes e informações para o catálogo deverá ser feito até 30 dias antes  do 1º dia do 
evento;

• O espaço dispõe de salas para conferências entre outros

Catálogo: 

• O catálogo é um documento que abrange todas as empresas expositoras pelo que não poderá 
sofrer atraso na produção em prol das empresas que se atrasem a enviar as af dos anúncios e 
logotipos comprados;
• A eventos arena não se responsabiliza, caso esta entrega não seja feita dentro do prazo estipulado.

Reserva de salas:

• O valor de aluguer deverá ser pago na sua totalidade, incluindo ipc
Caso contrário a eventos arena não poderá garantir a reserva dos mesmos

• Outros serviços, nomeadamente, catering, protocolo, audio visuais, som, entre outros, deverão ser 
requisitados mediante pagamento extra: 

Outras activações:
• Colocação de banners, mupis, cartazes e distribuição de folhetos. Deverá consultar o 
departamento de marketing da eventos arena.

• Nas salas estão incluidos apenas cadeiras e sofás

12. Contactos úteis 

Geral eventos arena

Coordenação do departamento de feiras

Coordenação do departamento de feiras

Assessoria de imprensa

Marketing / manifestações paralelas

s us) 

+ 244 924 901 280

+ 244 943 029 444

+ 244 923 029 498

+ 244 937 528 120

+ 244 923 612 348

+ 244 939 769 081

Geral@eventosarena.co.ao

Cassia.ribeiro@grupoarena.co.ao

Joseth.mirandela@eventosarena.co.ao

Hermenegildo.santos@eventosarena.co.ao

Claudia.vidal@eventosarena.co.ao

Info@itsus.co.ao

SUGERIMOS QUE SOLICITEM AS NECESSIDADES COM A MAIOR BREVIDADE  PARA UM MELHOR PLANEAMENTO DAS MONTAGENS.

EMPRESAS NACIONAIS

ANEXO II REGULAMENTOS
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ORGANIZAÇÃO: 

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA 

PRODUÇÃO: 


