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METROLOGIA 2015
Prezados Patrocinadores e Expositores,
É com grande satisfação que apresentamos aos senhores o Manual do Expositor do Metrologia 2015, um
relevante congresso que tem a pretensão de se tornar o maior evento da América Latina voltado para a
metrologia e instrumentação mecânica.
Este Manual foi criado com o objetivo de auxiliar e orientar a todos os Patrocinadores e Expositores do
congresso. Para tanto, contamos com sua colaboração e atenção especial quanto às normas e prazos
estabelecidos no presente documento, o que nos permitirá atender às suas expectativas e necessidades em
tempo hábil e com eficiência.
Temos a certeza que a participação de sua conceituada empresa vai alavancar ainda mais o sucesso de nosso
evento. Desejamos a todos os Expositores e Patrocinadores sucesso em seus preparativos e bons negócios!
Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a organização do Metrologia 2015, que estará à sua
disposição para prestar quaisquer esclarecimentos necessários.

I. INFORMAÇÕES GERAIS
A. Realização e Organização
Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.
SBM - Sociedade Brasileira de Metrologia.
IRD - Instituto de Radioproteção e Dosimetria.

B. Local do Evento
Dall'onder Grande Hotel
Rua Herny Hugo Dreher, 197 - Bairro Planalto - Caixa Postal 164 - CEP 95700-000
Bento Gonçalves - RS - Brasil - Fone/Fax: (0xx) 54 3455.3555.
C. Data e Horário do Evento
De 29 de novembro a 02 de dezembro de 2015.
Horário: 08 h até 18 h.

D. Montadora Oficial
Exposul - Stands
Contato: Denise (denise@exposul.net)
Estrada Aracajú, 160 Bairro: Vila Nova Porto Alegre – RS; CEP 91.740-320
Telefone: 51 - 3241.0499 / 51 – 3019.9600
Web: http://www.exposul.net/
Contato: Thais Medeiros Rodrigues
E-mail:metrologia2015@metrologia.org.br
Telefone:+55 21 2532-7373

II. NORMAS LEGAIS
A. Benefícios para Patrocinadores e Expositores
Todos os Patrocinadores e Expositores receberão um estande com a montagem básica.
Os Patrocinadores receberão os estandes com diferentes áreas, de acordo com a cota de patrocínio
adquirida. Os Expositores terão a sua disposição estandes de 6 m2 e 18 m2, conforme o contrato de locação
firmado.
Os estandes serão entregues montados e prontos para serem decorados. A montagem básica inclui:
carpete, 1 spot de iluminação, testeira, uma tomada com alimentação elétrica, um balcão simples e uma
mesa com duas cadeiras.
Importante: A testeira do estande terá o nome da empresa. Caso o expositor queira que a testeira seja
personalizada com a logomarca da empresa, deverá solicitar a MONTADORA OFICIAL do evento. Além
disso, qualquer personalização ou alteração no estande, desde que não altere a área contratada, deverá ser
acertada diretamente com a montadora.

B. Responsabilidades do Expositor
A organização irá manter um segurança permanente na área de exposição do Metrologia 2015. No entanto,
o expositor deverá se responsabilizar pela segurança interna de seu estande, bem como zelar por seus
produtos e bens.
Compete ao expositor cumprir a legislação vigente e todas as normas deste regulamento, segurar seus
próprios produtos contra riscos e danos, respeitar e manter a ordem.
Se responsabilizar pela limpeza interna de seu estande e condições para o bom funcionamento do mesmo
durante o evento.
Enviar junto aos seus clientes convites e divulgar sua participação no evento.
A organização do Metrologia 2015 isenta-se de quaisquer responsabilidades decorrentes do não
cumprimento das exigências necessárias, seja de natureza fiscal, civil e comercial, sejam de natureza
trabalhista, fiscalizações da DRT – Delegacia Regional do Trabalho, Previdenciária, etc.
Sugerimos que enviem seus materiais e equipamentos somente quando houver um responsável em seu
estande para o devido recebimento.
C. Crachás de Identificação
O acesso à área de exposição será feito mediante apresentação de crachá, emitido pela Secretaria do
Evento, na quantidade máxima de 03 credenciais por empresa. Estes crachás darão acesso ao Centro de
Convenções, bem como permitirão a circulação em todas as áreas do evento, mas sem direito a almoço e
outros benefícios dos congressistas.

Contato: Thais Medeiros Rodrigues
E-mail:metrologia2015@metrologia.org.br
Telefone:+55 21 2532-7373

A relação das pessoas que participarão do evento, para confecção dos crachás, deverá ser
enviada até o dia 1º de outubro, para o e-mail: metrologia2015@metrologia.org.br,
contendo: NOME, EMPRESA, E-MAIL E TEFEFONE.
As credenciais de Expositor são pessoais e intransferíveis e serão entregues a partir das 9 h,
do dia 29 de novembro de 2015, no balcão de registro do evento, localizado no Dall'onder
Grande Hotel.

O acesso ao Metrologia 2015 será realizado mediante apresentação de crachá, nas seguintes categorias:






Staff
Expositores
Imprensa
Convidados (Autoridade e Órgãos Oficiais)
Participantes

D. Faça Bons Negócios
Como expositor, seu objetivo no evento deve ser claro e fácil de ser identificado pelo visitante.
A Feira e Exposição de Serviço e Equipamentos do Metrologia 2015, entre outros, pode ser um meio
propício para a sua empresa:
 Lançar novos produtos.
 Divulgar a empresa e seus negócios.
 Conhecimentos das melhores práticas.
 Verificar a aceitação do produto junto ao público.
 Acesso a novos fornecedores.
 Ampliação do networking empresarial.
 Trocar experiências de conhecimentos com outros participantes e expositores.
 Reduzir os custos de prospecção de mercado.
 Buscar representantes comerciais.
 Conquistar novos clientes.
 Identificar parceiros.
 Distribuir folders e amostras de produtos.
 Demonstrar equipamentos

Contato: Thais Medeiros Rodrigues
E-mail:metrologia2015@metrologia.org.br
Telefone:+55 21 2532-7373

III. CRONOGRAMA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM

A. Montagem dos Estandes e Estrutura Básica
O estande deverá ser entregue pela MONTADORA OFICIAL após as 13h do dia 29 de novembro de 2015.
Somente após este horário, os estandes estarão disponíveis aos expositores. Não serão permitidos trabalhos
de decoração fora do horário estipulado.
Horário final da montagem: 9 h do dia 03 de dezembro de 2015.
O expositor poderá solicitar elementos complementares para decoração do estande básico diretamente com a
MONTADORA OFICIAL.

B. Planta do Centro de Convenções

Contato: Thais Medeiros Rodrigues
E-mail:metrologia2015@metrologia.org.br
Telefone:+55 21 2532-7373

C. Utilização do Estande
Os expositores poderão dispor das paredes de seus estandes para fixar folhetos, displays, cartazes, banners
e afins, desde que não danifiquem as paredes.
Não será permitida a colocação de qualquer material de propaganda visual fora dos limites
de seu estande, salvo os banners estipulados nas contrapartidas das cotas de Patrocínio, sem
a permissão da organização.

O Expositor é obrigado a devolver o estande sem estragos nas divisórias e móveis.

D. Desmontagem
O Expositor fica responsável por, RETIRAR seus pertences do estande dia 03 de novembro de 2015 a partir
das 9 h, sendo obrigatório retirar todos os materiais e equipamentos pertencentes ao expositor e deixandoo livre e desimpedido de coisas e pessoas para que a MONTADORA OFICIAL possa seguir com o
cronograma de desmontagem do evento.

IV.

SERVIÇOS

A. Segurança
O local da exposição será fechado após o término das atividades do Metrologia 2015. A organização irá
colocar um segurança dentro do local da exposição, que será encarregado das rondas noturnas, sendo que
os equipamentos e os objetos de valor deixados no estande não serão segurados. Caso seja necessária a
contratação de uma empresa para segurar individualmente o estande, a contratação será de
responsabilidade do expositor.
Contato Empresa de Limpeza e Segurança que estará atendendo o evento:
AD Serviços LTDA.
Contato: Juliane Lemes ou Dirnei
E-mail: adservicos2013@gmail.com
Telefones: (54) 3701-2954 ou (54) 9917-0904

É responsabilidade de cada expositor assegurar-se de que seu estande, material de exposição, equipe e bens
pessoais estejam cobertos por seguro durante todo o período do Evento (incluindo montagem e
desmontagem).
Embora os organizadores tomem todas as precauções a fim de evitar roubos, danos e outros prejuízos, não
são responsáveis por tais ocorrências.

Segurança do Trabalho
Contato: Thais Medeiros Rodrigues
E-mail:metrologia2015@metrologia.org.br
Telefone:+55 21 2532-7373

Todas as empresas expositoras, bem como as empresas de serviços terceirizados, deverão cumprir a legislação
vigente da segurança do trabalho.
B. Estacionamento
O estacionamento tem custo diário de R$20,00 + 3% ISS por carro.
Para os caminhões com entrega de equipamentos há dois pontos de carga e descarga, pela frente do hotel e
pelos fundos. Analisar apenas qual ponto seria o próximo do local da entrega a ser realizada.

V.

DA ENERGIA

Cada estande será equipado com 01 tomada 220 W.
Caso o expositor necessite de pontos extras de energia, deverá solicitar diretamente a MONTADORA OFICIAL.

VI.

ATENDIMENTO DOS ESTANDES

Durante todo o período de funcionamento, o Expositor deverá manter em seu estande, pelo menos um
funcionário capacitado a prestar informações sobre os produtos expostos. O horário de chegada do pessoal
devera antecipar-se de 30 minutos do horário de abertura do 8º Congresso Brasileiro de Metrologia.
O Expositor não poderá fechar seu estande antes do horário de encerramento do Congresso, nem abri-lo após
o horário de início do evento.
Atenção – Não Será Permitido
1. Circulação pelos corredores do Dall'onder Grande Hotel ou áreas comuns, de pessoas
caracterizadas com trajes de qualquer tipo ou espécie (infláveis, fantasias, etc.) que
representem os produtos da empresa, sem prévia autorização da organização do 8º
Congresso Brasileiro de Metrologia.
2. Participação ou presença de produtos, folhetos promocionais, logomarca, de empresas ou
pessoas que não possuam contrato vigente com a organização Metrologia 2015.
Procurando assim evitar qualquer tipo de situação desagradável, em respeito aos
expositores e patrocinadores do evento que adquiriram seu espaço antecipadamente.
3. Também é proibido a utilização de aparelhos sonoros e instrumentos musicais. Televisores
e aparelhos de projeção de imagem podem ser utilizados. A emissão de áudio nesses
aparelhos será tolerada, desde que não incomode os demais participantes e não interfira
nos outros stands.
4. Manter pessoal fora dos limites do estande, em operação de distribuição de folhetos,
amostras, cartões, etc.
5. Não haverá depósito para aguardar materiais pertencentes aos expositores.
6. Entrada de pessoas não autorizadas no Dall'onder Grande Hotel.
7. Fumar nas dependências do Dall'onder Grande Hotel e nas salas com apresentações.

Contato: Thais Medeiros Rodrigues
E-mail:metrologia2015@metrologia.org.br
Telefone:+55 21 2532-7373

VII.

DISPOSIÇÕES GERAIS

A organização do 8º Congresso Brasileiro de Metrologia se reserva ao direito de arbitrar sobre casos omissos a
este MANUAL, bem como estabelecer novas normas que se façam necessárias ao bom andamento do evento
visando facilitar a harmonia entre os Expositores.
O EXPOSITOR obriga-se respeitar e fazer respeitar por seus funcionários e/os contratados todas as cláusulas e
disposições que regulamentam o evento, bem como outras normas que venham a ser estabelecidas.

VIII.

REGULAMENTO GERAL

A. Da Locação e do Expositor
 É responsabilidade do Expositor a guarda dos objetos e materiais colocados no estande.


O Expositor é obrigado a devolver o estande sem estragos nas divisórias, móveis e qualquer material
situado dentro do mesmo.



É proibido efetuar quaisquer modificações no estande, como estrutura, decoração e mobiliário, sem
consultar previamente a montadora e a organização do 8º Congresso Brasileiro de Metrologia.



Responsabilizar-se por todos os objetos, materiais e/ou equipamentos que estejam sendo expostos no
estande.



Manter o estande em funcionamento durante o horário de funcionamento da Exposição e Feira de
Serviços e Equipamentos, responsabilizando-se pela limpeza e conservação do espaço.



Retirar seu material até o dia 03 de dezembro, horário determinado pela Coordenação do Evento, não
deixando nenhum pertence no espaço após a data de desmontagem do Congresso.

B. Disposições Finais


A COMISSÃO ORGANIZADORA DO Metrologia 2015 terá plenos poderes de decisão para dirimir
quaisquer dúvidas e pendências, além de cuidar para que haja perfeita observância deste Manual e
Regulamento.

_______________________

Contato: Thais Medeiros Rodrigues
E-mail:metrologia2015@metrologia.org.br
Telefone:+55 21 2532-7373

