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Empresa

Morada

Nome do responsável pela gestão do dossier

Director Geral Director Comercial

N° de Contribuinte Registo em Associação Prof./Sectorial

Website

Telefone Fax Email

Telefone TelemóvelEmail

Código Postal PaísLocalidade

Empresa

Morada

Nome do responsável pela gestão do dossier

Director Geral Director Comercial

N° de Contribuinte Registo em Associação Prof./Sectorial

Website

Telefone Fax Email

Telefone TelemóvelEmail

Código Postal PaísLocalidade

Expositor

Inscrição

Entidade para facturação DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO 25 JULHO 2022

Estas informações estarão disponíveis para o público nos diferentes suportes utilizados 
pela organização (Catálogo oficial, website, lista de expositores, lettering da pala...)

Este documento é um 
contrato comprometendo 
a parte signatária ao 
regulamento do Salão. O 
signatário compromete-se 
a ocupar a área assignada 
pelo organizador. Toda 
infracção ao regulamento 
constatada pode resultar no 
encerramento imediato do 
stand do participante.

DataLocalidade

Indique abaixo o título que deverá figurar ao alto no vosso stand: Máximo 20 caracteres com espaços

Se os dados forem diferentes do expositor, queira preencher as informações abaixo, se não forem assinale aqui: 

Assinatura digital

Tipo de stand

Data de entrada

QUADRO RESERVADO  
À ORGANIZAÇÃO
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Caracterização do expositor
e dos produtos expostos
Imobiliário

 Promotor
 Mediador
 Agente

 Outros

 Hotelaria
 TO
 Actividades

 Outros

Turismo

 Bancos
 Seguros

 Outros

Bancos &
Instituições
Financeiras

 Construtor
 Materiais

 Outros

Construção

 Municípios
 Concelhos
 Regiões

 Outros

Institucionais
& Colectivos

 Jurídicos
 Consultoria
  Residências 
 assistidas
 Outros

Serviços

Cobertura
geográfica

 Algarve
 Alentejo
  Lisboa 
e Vale do Tejo

 Centro
 Porto
 Norte
 Açores
 Madeira
  Portugal 
Continental

  Portugal 
(Continente + Ilhas)

Caracterização
dos produtos

  Produto de 
arrendamento

  Produto para 
venda

  Produto de 
investimento

 Serviços
 Outros

Tipo de bem

Apartamentos
  Novos
  Renovados
  A renovar
  A construir

Moradias / Villas
 Cidade
 Mar
 Campo

Terrenos
 Cidade
 Mar
 Campo

Locais comerciais
  Lojas
 Escritórios
 Outros
 Quintas
 Resorts
  Projectos 
aprovados para 
construção

Segmento

  Médio
  Médio/Alto
  Alto
  Luxo
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MODULAR - 9m2 MODULAR - 18m2 MODULAR - 27m2

36m2 TORRE 54m2 TORRE 108m2 TORRE

36m2 COLECTIVIDADES24m2  STAND OUT 36m2 STAND OUT

A oferta de stands
Stand chave na mão, desde 4 200 €

2 gamas disponíveis: MODULAR e STAND OUT

MODULAR
2 soluções de mobiliário:  
• Standard  
• Premium

STAND OUT

Imagens não contratuais 
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TOTAL  €

Modular - 9m2 

Descrição
Superfície  9m2 (3x3m)

Piso  Alcatifa (cor base verde)

Estrutura Painéis laminados
Estrutura aluminio 

Grafismo  
e sinalética Placa (logo e letras) 600x40mm

Mobiliário 1 mesa, 3 cadeiras, 1 porta folheto,
1 balcão laminado (personalizável)

Iluminação 3 projetores 100 W

Eletricidade Corrente eléctrica para a iluminação

Internet Conexão Wi-Fi (incluída)

PU Qté TOTAL

Preço
3760 € (superfície) + 440 € (stand) 4 200 €

Opções Grafismo 
• Impressão e colocação painel 3 x 2,40m 450 €
• Impressão e colocação imagem no balcão 92 €

Opções Stand
• Mudança cor alcatifa /m2 6 €

• LCD + suporte 690 €

Opção Quadro eléctrico
• Para conexão de equipamentos 1 kW 400 €

Opções Localização
• Garantia ângulo 180 €

• Garantia ângulo e virado pela frente 250 €

Opções Comunicação 
•  Subscrição magazine "Lisboète"  

(4 publicação/ano) (distribuição de 10.000 exemplares)
INCLUÍDA
(valor 50€) 1 -

Standard

Im
ag

en
s 

nã
o
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o
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ra
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ai
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TOTAL  €

Modular - 9m2 

Descrição
Superfície  9m2 (3x3m)

Piso  Alcatifa (cor base verde)

Estrutura Painéis laminados
Estrutura aluminio 

Grafismo  
e sinalética Placa (logo e letras) 600x40mm

Mobiliário 1 mesa baixa, 3 poltronas, 1 porta folheto
1 balcão laminado (personalizável)

Iluminação 3 projetores 100 W

Eletricidade Corrente eléctrica para a iluminação

Internet Conexão Wi-Fi (incluída)

PU Qté TOTAL

Preço
3 760 € (superfície) + 490 € (stand) 4 250 €

Opções Grafismo 
• Impressão e colocação painel 3 x 2,40m 450 €
•  Impressão e colocação imagem no balcão 92 €

Opções Stand
• Mudança cor alcatifa /m2 6 €

• LCD + suporte 690 €

Opção Quadro eléctrico
• Para conexão de equipamentos 1 kW 400 €

Opções Localização
• Garantia ângulo 180 €

• Garantia ângulo e virado pela frente 250 €

Opções Comunicação 
•  Subscrição magazine "Lisboète"  

(4 publicação/ano) (distribuição de 10.000 exemplares)
INCLUÍDA
(valor 50€) 1 -

Premium

Im
ag

en
s 

nã
o
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TOTAL  €

Modular - 18m2 

Descrição
Superfície  18m2 (6x3m)

Piso  Alcatifa (cor base verde)

Estrutura Painéis laminados
Estrutura aluminio 

Grafismo  
e sinalética Placa (logo e letras) 600x40mm

Mobiliário 2 mesas, 6 cadeiras, 2 porta folhetos
2 balcões laminados (personalizáveis)

Iluminação 6 projetores 100 W

Eletricidade Corrente eléctrica para a iluminação

Internet Conexão Wi-Fi (incluída)

PU Qté TOTAL

Preço
7 560 € (superfície) + 890 € (stand) 8 450 €

Opções Grafismo 
• Impressão e colocação painel 3 x 2,40m 450 €
•   Impressão e colocação imagem ângulo 

(447mmx2 248mm) 105 €

•  Impressão e colocação imagem no balcão 92 €

Opções Stand
• Mudança cor alcatifa /m2 6 €

• LCD + suporte 690 €

Opção Quadro eléctrico
• Para conexão de equipamentos 1 kW 400 €

Opções Localização
• Garantia ângulo e virado pela frente 250 €

Opções Comunicação 
•  Subscrição magazine "Lisboète"  

(4 publicação/ano) (distribuição de 10.000 exemplares)
INCLUÍDA
(valor 50€) 1 -

Standard

Im
ag

en
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nã
o
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TOTAL  €

Modular - 18m2 

Descrição
Superfície  18m2 (6x3m)

Piso  Alcatifa (cor base verde)

Estrutura Painéis laminados
Estrutura aluminio 

Grafismo  
e sinalética Placa (logo e letras) 600x40mm

Mobiliário 2 mesas baixas, 6 poltronas, 2 porta folhetos,
2 balcões laminado (personalizável)

Iluminação 6 projetores 100 W

Eletricidade Corrente eléctrica para a iluminação

Internet Conexão Wi-Fi (incluída)

PU Qté TOTAL

Preço
7 560 € (superfície) + 1 050 € (stand) 8 610 €

Opções Grafismo 
• Impressão e colocação painel 3 x 2,40m 450 €
•  Impressão e colocação imagem ângulo 

(447mmx2 248mm) 105 €

•  Impressão e colocação imagem no balcão 92 €

Opções Stand
• Mudança cor alcatifa /m2 6 €

• LCD + suporte 690 €

Opção Quadro eléctrico
• Para conexão de equipamentos 1 kW 400 €

Opções Localização
• Garantia ângulo e virado pela frente 250 €

Opções Comunicação 
•  Subscrição magazine "Lisboète"  

(4 publicação/ano) (distribuição de 10.000 exemplares)
INCLUÍDA
(valor 50€) 1 -

Premium

Im
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TOTAL  €

Modular - 27m2 

Descrição
Superfície  27m2 (9x3m)

Piso  Alcatifa (cor base verde)

Estrutura Painéis laminados
Estrutura aluminio 

Grafismo  
e sinalética Placa (logo e letras) 600x40mm

Mobiliário 3 mesas, 9 cadeiras, 3 porta folhetos,
3 balcões laminados (personalizáveis)

Iluminação 6 projetores 300 W

Eletricidade Corrente eléctrica para a iluminação

Internet Conexão Wi-Fi (incluída)

PU Qté TOTAL

Preço
11 200 € (superfície) + 1 450 € (stand) 12 650 €

Opções Grafismo 
• Impressão e colocação painel 3x2,40m 450 €
•  Impressão e colocação imagem ângulo 

(447mmx2 248mm) 105 €

•  Impressão e colocação imagem no balcão 92 €

Opções Stand
• Mudança cor alcatifa /m2 6 €

• LCD + suporte 690 €

Opção Quadro eléctrico
• Para conexão de equipamentos 1 kW 400 €

Opções Localização
• Garantia ângulo e virado pela frente 250 €

Opções Comunicação 
•  Subscrição magazine "Lisboète"  

(4 publicação/ano) (distribuição de 10.000 exemplares)
INCLUÍDA
(valor 50€) 1 -

Standard

Im
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TOTAL  €

Modular - 27m2 

Descrição
Superfície  27m2 (9x3m)

Piso  Alcatifa (cor base verde)

Estrutura Painéis laminados
Estrutura aluminio 

Grafismo  
e sinalética Placa (logo e letras) 600x40mm

Mobiliário 3 mesas baixas, 9 poltronas, 3 porta folhetos,
3 balcões laminados (personalizáveis) 

Iluminação 6 projetores 300 W

Eletricidade Corrente eléctrica para a iluminação

Internet Conexão Wi-Fi (incluída)

PU Qté TOTAL

Preço
11 200 € (superfície) + 1 850 € (stand) 13 050 €

Opções Grafismo 
• Impressão e colocação painel 3 x 2,40m 450 €
•  Impressão e colocação imagem ângulo 

(447mmx2 248mm) 105 €

•  Impressão e colocação imagem no balcão 92 €

Opções Stand
• Mudança cor alcatifa /m2 6 €

• LCD + suporte 690 €

Opção Quadro eléctrico
• Para conexão de equipamentos 1 kW 400 €

Opções Localização
• Garantia ângulo e virado pela frente 250 €

Opções Comunicação 
•  Subscrição magazine "Lisboète"  

(4 publicação/ano) (distribuição de 10.000 exemplares)
INCLUÍDA
(valor 50€) 1 -

Premium

Im
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TOTAL  €

24m2 - Stand Out 

Descrição
Superfície  24m2 (6x4m)

Piso  Alcatifa (cor base verde)

Estrutura Painéis laminados • Estrutura aluminio 
Armazém com portas 2m2 • Toldo

Grafismo  
e sinalética

4 x Imagens impressas e installadas (2 910x2 400 mm, 
1 925x2 400 mm, 940x2 400 mm, 3 895x2 400 mm)

Mobiliário
1 mesa alta, 3 bancos altos, 1 mesa,  
3 cadeiras, 2 porta folhetos,
2 balcões laminados (personalizáveis)

Iluminação 9 projetores de  braço 100 W

Eletricidade Corrente eléctrica para a iluminação 
Quadro eléctrico de 3 kW

Internet Conexão Wi-Fi (incluída)

PU Qté TOTAL

Preço
10 000 € (superfície) + 4 900 € (stand) 14 900 €

Opções Grafismo 
•  Impressão e colocação imagem no balcão 92 €

Opções Stand
• Mudança cor alcatifa /m2 6 €

• LCD + suporte 690 €

Opção Quadro eléctrico
•  Aumento de energia elétrica  

de 3 kW para 4kW 700 €

Opções Localização
• Garantia ângulo e virado pela frente 250 €

Opções Comunicação 
•  Subscrição magazine "Lisboète"  

(4 publicação/ano) (distribuição de 10.000 exemplares)
INCLUÍDA
(valor 50€) 1 -

Im
ag
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TOTAL  €

36m2 - Stand Out 

Descrição
Superfície  36m2 (9x4m)

Piso  Alcatifa (cor base verde)

Estrutura Painéis laminados • Estrutura aluminio  
Armazém com portas 3m2 • 2 x toldos

Grafismo  
e sinalética

4 x Imagens impressas e installadas (2 900x2 400 mm,  
2 x 1 925x240 mm, 6 850x2 400 mm)
4 x lonas  (2 900 mm x1 000 mm)

Mobiliário
1 mesa alta, 8 bancos altos, 1 mesa, 1 balcão alto 
3 cadeiras, 2 porta-brochuras
2 balcões laminados (personalizáveis)

Iluminação 13 projetores de  braço 100 W

Eletricidade Corrente eléctrica para a iluminação 
Quadro eléctrico de 3 kW

Internet Conexão Wi-Fi (incluída)

PU Qté TOTAL

Preço
15 000 € (superfície) + 6 560 € (stand) 21 560 €

Opções Grafismo 
• Impressão e colocação imagem no balcão 92 €

Opções Stand
• Mudança cor alcatifa /m2 6 €

• LCD + suporte 690 €

Opção Quadro eléctrico
•  Aumento de energia elétrica  

de 3 kW para 4kW 700 €

Opções Localização
• Garantia ângulo e virado pela frente 250 €

Opções Comunicação 
• 30 minutos de conferência INCLUÍDA 1 -
•  Subscrição magazine "Lisboète"  

(4 publicação/ano) (distribuição de 10.000 exemplares)
INCLUÍDA
(valor 50 €) 1 -

Im
ag
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36m2 - Torre 

Descrição
Superfície  36m2 (9x4m)

Piso  Alcatifa (cor base verde)

Estrutura Painéis laminados • Estrutura aluminio 
Armazém com portas 3m2 • 2 x toldos

Grafismo  
e sinalética

4 x lonas
(2 900mmx2 350mm)

Mobiliário 4 mesas, 9 cadeiras, 4 poltronas, 2 bancos altos,  
2 porta-brochuras, 2 balcões laminados ( personalizáveis)

Iluminação 8 projetores de  braço 100 W + 3 spots 

Eletricidade Corrente eléctrica para a iluminação 
Quadro eléctrico de 3 kW

Internet Conexão Wi-Fi (incluída)

PU Qté TOTAL

Preço
15 000 € (superfície) + 5 560 € (stand) 20 560 €

Opções Grafismo 
• Impressão e colocação painel 3 x 2,40m 450 €
•  Impressão e colocação imagem no balcão 92 €

Opções Stand
• Mudança cor alcatifa /m2 6 €

• LCD + suporte 690 €

Opção Quadro eléctrico
•  Aumento de energia elétrica  

de 3 kW para 4kW 700 €

Opções Localização
• Garantia ângulo e virado pela frente 250 €

Opções Comunicação 
• 30 minutos de conferência INCLUÍDA 1 -
•  Subscrição magazine "Lisboète"  

(4 publicação/ano) (distribuição de 10.000 exemplares)
INCLUÍDA
(valor 50 €) 1 -

Im
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TOTAL  €

36m2 - Colectividades 

Descrição
Superfície  36m2 (9x4m)

Piso  Alcatifa (cor base verde)

Estrutura Painéis laminados 
Estrutura aluminio 

Grafismo  
e sinalética

2 Visuais no balcão central (Top - Bottom) (1 512x920mm) 
2 x Imagens impressas e installadas (447x2 246mm, 
447x1 305mm)

Mobiliário 12 bancos altos, 6 balcões laminados personalizados

Iluminação 16 projectores de braço 100 W 

Eletricidade Corrente eléctrica para a iluminação
Quadro eléctrico de 3 kW

Internet Conexão Wi-Fi (incluída)

PU Qté TOTAL

Preço
15 000 € (superfície) + 5 160 € (stand) 20 160 €

Opções Stand
• Mudança cor alcatifa /m2 6 €

• LCD + suporte 690 €

Opção Quadro eléctrico
•  Aumento de energia elétrica  

de 3 kW para 4kW 700 €

Opções Comunicação 
• 30 minutos de conferência INCLUÍDA 1 -
•  Subscrição magazine "Lisboète"  

(4 publicação/ano) (distribuição de 10.000 exemplares)
INCLUÍDA
(valor 50 €) 1 -

Im
ag

en
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54m2 - Torre 

Descrição
Superfície  54m2 (9x6m)

Piso  Alcatifa (cor base verde)

Estrutura Painéis laminados • Estrutura aluminio
Armazém com portas 3m2 • 2 x toldos

Grafismo  
e sinalética

6 x Imagens impressas e installadas (2 910x2 400mm)
4 x lonas (2 900x2 350mm)

Mobiliário
2 mesas, 6 cadeiras, 1 balcão alto, 6 bancos altos, 
6 poltronas, 2 mesas baixas, 2 porta-brochuras,
2 balcões laminados (personalizáveis)

Iluminação 17 projectores de braço 100 W + 9 spots led (2x12w) 

Eletricidade Corrente eléctrica para a iluminação 
Quadro eléctrico de 4 kW

Internet Conexão Wi-Fi (incluída)

PU Qté TOTAL

Preço
22 500 € (superfície) + 10 900 € (stand) 33 400 €

Opções Grafismo 
•  Impressão e colocação imagem no balcão 92 €

Opções Stand
• Mudança cor alcatifa /m2 6 €

• LCD + suporte 690 €

Opção Quadro eléctrico
•  Aumento de energia elétrica  

de 4 kW para 6 kW 900 €

Opções Comunicação 
• 30 minutos de conferência INCLUÍDA 2 -
•  Subscrição magazine "Lisboète"  

(4 publicação/ano) (distribuição de 10.000 exemplares)
INCLUÍDA
(valor 50 €) 1 -

Im
ag
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TOTAL  €

108m2 - Torre 

Descrição
Superfície  108m2 (9x12m)

Piso  Alcatifa (cor base verde)

Estrutura Painéis laminados • Estrutura aluminio 
Armazém com portas 3m2 • 8 x separadores

Grafismo  
e sinalética

4 x lonas (2 900x2 350mm)
4 x Imagens impressas e installadas (2 910x2 400mm)

Mobiliário
4 mesas baixas, 12 poltronas, 4 balcões altos, 
10 bancos altos, 2  porta-brochuras,
2 balcões laminados (personalizáveis)

Iluminação 12 spots arc  100 W + 12 spots led (2x12w) 

Eletricidade Corrente eléctrica para a iluminação 
Quadro eléctrico de 6 kW

Internet Conexão Wi-Fi (incluída)

PU Qté TOTAL

Preço
45 000 € (superfície) + 22 000 € (stand) 67 000 €

Opções Grafismo 
• Impressão e colocação imagem no balcão 92 €

Opções Stand
• Mudança cor alcatifa /m2 6 €

• LCD + suporte 690 €

Opções Comunicação 
• 30 minutos de conferência INCLUÍDA 4 -
•  Subscrição magazine "Lisboète"  

(4 publicação/ano) (distribuição de 10.000 exemplares)
INCLUÍDA
(valor 50 €) 1 -

Im
ag

en
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Opções  
Mobiliário  
e Acessórios

Mesa Bunny 
H 75 x Ø 60cm
Branca - Ref : TA-10060

69 € X €=

30 € X €=

Cadeira K Branca
L 45 x P 38 x H 46cm
Ref : CH-100

Conjunto K Branco 
3 cadeiras K + mesa Bunny branca
Ref : EN-100

159  € X €=

A data limite para a recepção de encomendas é 25 de Julho 2022.

Pagamento por transferência bancária:  
Salon du Portugal, SAS  
IBAN : PT50 0033 0000 4554 7264 32305
SWIFT: BCOMPTPL

Empresa

Nome do responsável

Telefone

17
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Opções Mobiliário e Acessórios

169 € X €=

Sofá Foster    
L 123 x P 53 x H 42cm 
Branco  - Ref : CAN-100

240 € X €=

Conjunto Foster   
3 poltronas Foster + mesa baixa 
Branco - Ref : EN-130

1 Garrafão de água de 18,9 litros  
e 100 copos de papel
Ref : 8700 ST

Fontes de Água
Fonte ECO-L'EAU a pé, frio e temperado com  
2 garrafões de água de 18,9 litros + 200 copos de papel  
Ref : 88 ST

139 € X €=

29 € X €=

Poltrona Foster 
L 55 x P 42 x H 48cm
Branco - Ref : FA-100

Mesa baixa  
H 43 cm Ø 60cm 
Branca - Ref : GU-100

67 € X €=

52 € X €=

Bengaleiro 
H 171cm
Chrome
Ref : PM-3400

43 € X €=
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Opções Mobiliário e Acessórios

Balcão para personalizar
L 100 x P 50 x H 110cm

Aberto   - Ref : CBO-JETTEX

270 € X €=

Fechado  - Ref : CBF-JETTEX

300 € X €=

Impressão HD.  
Por favor, forneça-nos seu arqui-
vo de imagem em alta definição, 
com texto vetorizado, em formato 
.ai, .eps ou .pdf.  

•  Impressão frontal:  
L 1000 x H 1080mm 

•  impressão em 3 faces :  
L 1900 x H 1080mm

102 € X €=

Balcão laminado     
Com prateleira, portas de correr e fechadura  
L 90 x P 48 x H 110cm
Branco - Ref : CM-100

102 € X €=

Balcão design para personalizar   
Tampo cinzento, com prateleira, portas de 
correr e fechadura - L 90 x P 48 x H 110cm
Branco - Ref : CMD-100

87 € X €=

Balcão baixo 
Com portas de correr e fechadura
L 90 x P 46 x H 80cm
Branco - Ref : MB-100

Caixote de lixo
Branca - Ref : COR-4100

7 € X €=
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Opções Mobiliário e Acessórios

Porta folhetos 
L 32 x P 29 x H 119cm  
Alumínio
Branco - Ref : PR-1102

65 € X €=

Expositor
L 70 x P 50 x H 170cm
Branco - Ref : GRP-1100

93 € X €=

Porta folhetos alumínio 
L 30 x P 36 x H 135cm  
Ref : PR-1001

46 € X €=

Estante 
L 80 x P 39 x H 160cm  
Alumínio
Branca - Ref : ETA-9100

80 € X €=

Máquina de café
Vem com doses de café, copos, açúcar e palhetas

150 cafés
Ref : 301ST 

189 € X €=

300 cafés
Ref : 310ST 289 € X €=

Frigorífico
140 litros
L 46 x 60 x 86cm  
Ref : 51-ST

89 € X €=
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Opções  
Comunicação
(1/2)

PU Qté TOTAL

Opções Expositores

• Inscrição Co-expositor 240 €
• Expositor Adicional 85 €
•  Perfil Extra 135 €

Opções Comunicação
Conferências (30 mn)
• Conf 30m (Sala de Conferência) 890 €

• Conf 30m (Espaço Agora) 690 €
• Conf 15m (Sala de Conferência) 290 €

Panfletos/material promocional
• Distribuição corredor 490 €
• Distribuição entrada 690 €
• Distribuição corredor e entrada 890 €

Web e Social
• Mega banner website visitantes

1 Setembro – 7 Setembro 490 €
8 Setembro – 15 Setembro 690 €

16 Setembro – 22 Setembro 990 €
Promoção Redes Sociais 890 €

Print e Média
• Destaque na lista dos expositores 120 €
• Pagina de pubicidade 1 200 €
• Publireportagem 1 490 €
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Opções  
Comunicação 
(2/2)

PU Qté TOTAL

Opções Comunicação (2/2)

Magazine “Lisboete” 
Le magazine pour les francophones au Portugal

Subscrição gratuita para todos os expositores  
(4 publicação/ano) (distribuição de 10.000 exemplares)

• Contra capa 3 000 €
• Terceira capa 1 500 €
• Segunda capa 1 900 €
• Duas páginas consecutivas (42,0 cm L x 28,0 cm H) 1 875 €
• Pagina (21,0 cm L x 28,0 cm H) 900 €
• 1/2 pagina horizontal (14,0 cm L x 21,0 cm H) 750 €
• 1/2 pagina vertical (10,5 cm L x 28 cm H) 750 €

GRATUITO  
(valor 50€)

TOTAL OPÇÕES EXPOSITORES E COMUNICAÇÃO   €
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Valor Total TOTAL DE OPÇÕES ESCOLHIDAS  €

TOTAL DE PARTICIPAÇÃO  €

IVA • 20%   €

A PARTICIPAÇÃO NO SALÃO, E OS 
PREÇOS INDICADOS, INCLUEM:
• Os custos de gestão do dossier;
• Os crachás de expositor;
• Os seguros mínimos obrigatórios;
•  A inscrição no catálogo oficial,

(contactos e logotipo no website)
nos suportes de comunicação.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pedido de admissão ao salão deve ser acompanhado 
do pagamento de 75% do montante total. Os 25% 
restantes devem ser saldados num prazo de 30 dias a 
contar do primeiro pagamento. A inscrição após 25 de 
Julho de 2022 deve ser acompanhada do pagamento 
de 100% do valor total.

Transferência Bancária: 
Salon du Portugal, SAS  
IBAN: PT50 0033 0000 4554 7264 32305
SWIFT: BCOMPTPL

Transferência Bancária:  
CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL  
IBAN PT50.0036.0088.99100059356.91  
SWIFT: MPIOPTPL

PARCEIRO  

Fundação AIP Feiras Congressos e Eventos 
Salão Imobiliário de Portugal - LISBOA  

TRANSPORTE MERCADORIAS
Para qualquer pedido de transporte de mercadorias,

por favor contacte-nos em exposer@salonduportugal.com

Para mais informações, contactar

ORGANIZADOR 
Salon du Portugal, SAS 

exposer@salonduportugal.com 
+351 961 484 565

Para beneficiar de co-financiamento com o programa Portugal 2020,  
envie a sua inscrição par a Sérgio Runa

sergio.runa@ccl.fil.pt   
Telefone: +351 218 921 518 

mailto:exposer%40investportugal.events?subject=
mailto:sergio.runa%40ccl.fil.pt?subject=


24Salon du Portugal, SAS  Engenharia de eventos sobre Portugal - 16 rue de Saint-Pétersbourg, 75008 Paris- RCS Paris : 842 304 065 - SIRET : 842 304 065 00027

exposer@salonduportugal.com 

https://inportugal.salon

PARCEIROS

PARCEIRO OFICIAL

  

mailto:exposer%40salonduportugal.com%20?subject=
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TERMOS DE VENDAS

A Entidade organizadora do « Salon de l’Immobilier 
et du Tourisme Portugais à Paris », designada por 
SIPP, é a empresa « Salon du Portugal », designada 
doravante por “SDP” ou “Organizador”, com 
morada em 16, rue de Saint-Pétersbourg, 75008 
Paris.

Numéro SIREN : 842304065 ;  
Numéro SIRET : 84230406500027 ;  
IVA intra : FR30842304065 ;  
Numéro RCS : Paris B 842 304 065

A missão da “SDP” é promover o intercâmbio 
comercial e cultural entre Portugal e França, 
ajudando as empresas que se dedicam ao comércio 
bilateral no acesso a serviços, aconselhamento e 
contactos adaptados às suas necessidades.

Artigo 1.° - Objecto 

A SDP concebe e organiza, anualmente, salvo 
impossibilidade excepcional, o SIPP, que funciona 
como uma mostra diversificada de Portugal, 
particularmente, do mercado imobiliário, da oferta 
turística e dos bens e serviços a estes associados, 
realizada em Paris. 

A 9.ª edição do Salão realizar-se-á nos dia 23, 24 e 
25 de Setembro no Parc d’Expositions de la Porte 
de Versailles – Hall 5.1 

Artigo 2.° Definição e normas de participação 

2.1 É considerado «expositor» a pessoa, empresa 
ou organismo que apresenta no seu stand, ou 
parte de stand, amostras dos seus produtos e/ou 
serviços. 

A participação no evento como expositor está 
aberta a pessoas singulares ou coletivas cuja 
atividade faça parte do evento.

Datas de inscrição e penalidades 

2.2. As datas limite para requisição de serviços e 
para liquidação total das facturas são as constantes 
no Dossier do expositor do SIPP. Reiteramos que 
as requisições de serviços efectuados durante 
o período de montagem e realização sofrem um 
agravamento de 30% e ficam sujeitas à capacidade 
de resposta dos serviços. 

Artigo 3.° - Condições de admissão e desistência 
Admissão 

3.1. O pedido de admissão deve ser feito pelo 
requerente via Dossier do SIPP disponibilizado 
pela SDP. 

3.2. O pedido de admissão implica da parte do 
requerente a aceitação das regras constantes 

neste Regulamento Geral. Envolve igualmente 
a aceitação de todas as novas disposições 
que possam ser impostas pelas circunstâncias, 
reservando a organização o direito de notificação 
aos expositores, mesmo verbalmente, no interesse 
geral do Salão. 

3.3. A SDP decide sobre as admissões sem dar 
qualquer tipo de justificação. A SDP reserva-se 
o direito de recusar a admissão de um expositor 
quanto esta é contrária aos interesses gerais 
do SIPP. Em caso de indeferimento do pedido 
pelo organizador, o valor pago pela participação 
será reembolsado, sem que a decisão dê origem 
a qualquer indemnização. Não há igualmente 
direito a indemnização com todas as pessoas ou 
organismos que tiverem apresentado um pedido 
de admissão e se encontrem em lista de espera, 
não lhe sendo possível ser alocado um Stand, por 
falta de espaço no Salão. Pagamento 

3.4. Os valores de participação são fixadas pela 
SDP.

3.5. O pedido de admissão deve ser acompanhado 
por um primeiro pagamento de 75% do valor total 
da participação, devendo os restantes 25% ser 
pagos até 30 dias após o primeiro pagamento. 
Admissões realizadas após 11 de Julho 2022 devem 
ser acompanhadas do pagamento de 100% do 
valor total da participação. 

3.6. Nenhum desconto será efectuado por 
pagamento antecipado. O não pagamento na 
data prevista resultará numa penalidade final 
de 5% sobre o valor total de participação ; Esta 
penalização começa a contar a partir do dia em 
que o expositor é notificado. Todos os custos serão 
suportados pelo expositor. 

3.7. A SDP reserva-se o direito de pedir informações 
jurídicas e financeiras bem como garantias de 
pagamento em caso de dúvida sobre a insolvência 
do expositor. 

Desistências 

3.8. As desistências devem ser notificadas por 
comunicação escrita. 

3.9. Em caso de desistência, os valores de 
participação entretanto pagos ao organizador não 
serão alvo de reembolso. 

Artigo 4.° Funcionamento do Salão 

4.1. A organização fixa as datas, o lugar e os 
horários do SIPP. 

4.2. A organização reserva-se o direito, no 
interesse do SIPP, de modificar os horários 
(abertura e encerramento) e os locais, por motivos 

de força maior, sem que isso implique qualquer 
indemnização. Pode acontecer que a organização, 
sem prejuízo de reclamação de indemnização para 
o expositor, decida prolongar, adiar ou encerrar 
antecipadamente o SIPP. A SDP está isenta de 
quaisquer responsabilidades sobre prejuízos 
que possam ocorrer no SIPP. Os expositores 
podem ter acesso aos stands uma hora antes da 
abertura e deverão permanecer nos mesmos até 
meia hora após o encerramento. É conveniente 
não abandonar as instalações por motivos de 
segurança até à saída de todos os visitantes. 

Artigo 5.° Perda de direito sobre o Stand 

5.1. O não pagamento resulta na perda de 
direito sobre o Stand. O valor pago no primeiro 
pagamento fica para a SDP sem reembolso para 
o expositor. Em caso de não pagamento, mesmo 
que parcial, da factura à data de abertura do SIPP, 
a organização pode recusar o acesso ao SIPP 
por parte do expositor, passando a SDP a poder 
desmantelar o Stand, se necessário. 

5.2. Os Stands só estarão à disposição dos 
expositores depois destes regularizarem o 
pagamento total do Stand. O não respeito pelo 
cumprimento dos prazos leva a anulação do direito 
sobre os Stands e o montante total da factura fica 
em dívida para com a SDP. 

5.3. O subaluguer e/ou transferência gratuita, a 
terceiros, da totalidade ou de parte do stand, é 
interdita, sem o conhecimento e aprovação prévia 
do organizador. 

Artigo 6.° Atribuição do Stand 

6.1. A SDP estabelece o plano do SIPP e efectua a 
distribuição dos Stands. 

6.2. Os pedidos específicos não podem ser 
garantidos, mas poderão ser acedidos em função 
da ordem de recepção das inscrições (para os 
stands da mesma superfície). 

6.3. A SDP reserva-se o direito de modificar o 
plano sempre que julgar útil e no interesse do SIPP. 

6.4. O expositor não poderá pedir anulação, 
reembolso ou qualquer tipo de indemnização, 
resultado de uma modificação do plano e da 
distribuição dos Stands. 

Artigo 7. ° Montagem e desmontagem do Stand 

Montagem obrigatória dos stands: 22/09/2022 a 
partir das 16h30

A desmontagem dos stands é obrigatória: 
25/09/2022 a partir das 17h30

Produtos e serviços disponíveis 

7.1. A SDP pode, após exame, excluir produtos ou 
serviços que não pareçam ser consistentes com o 
objectivo do SIPP. Não pode ser feita publicidade, 
para produtos e serviços de empresas não 
expositoras. 

Decoração e segurança 

7.2. Os expositores subscritores do Stand “Espaço” 
devem apresentar os seus projectos de Stand à 
organização do Salão para sua validação. 

7.3. A instalação dos Stands não deve, em caso 
algum, incomodar ou modificar as instalações 
permanentes do local de exposições e não deve 
prejudicar a comodidade e a segurança dos outros 
expositores e demais visitantes. A decoração 
particular de cada Stand é efectuada pelos 
expositores individualmente e é da sua exclusiva 
responsabilidade. 

7.4. Todos os materiais utilizados, incluindo 
pinturas, carpetes, devem estar conforme as 
regras. A SDP reserva-se, em qualquer momento, 
o direito de remover ou destruir todo o material ou 
toda a instalação não conforme. 

7.5. Os expositores que desejem realizar actuações, 
reproduções musicais e projecção video deverão 
dar conhecimento a SDP, para sua aprovação. 
Quaisquer questões técnicas-legais relacionadas 
com direitos de propriedade e/ou autor são da 
exclusiva responsabilidade dos expositores. 

Fumos e gases 

7.6. A exposição de quaisquer equipamentos que 
possam emitir fumos ou vapores nocivos para a 
saúde deverá ter autorização prévia da CCIFP e ter 
instalado um adequado sistema de evacuação de 
gases a ser facturado adicionalmente ao expositor. 
Limpeza do Stand 

7.7. O Stand deve estar impecavelmente limpo. 
Todos os objectos que não são utilizados para 
apresentação do expositor deverão estar fora do 
alcance público. 

7.8. Os expositores devem estar presentes no seu 
Stand durante o período de abertura ao público. 

7.9. O expositor não deve desmontar ou fechar o 
Stand antes da hora do fecho do SIPP. 
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Promoção 

7.10. A colocação de quaisquer elementos 
publicitários/decorativos fora dos Stands depende 
de autorização expressa da SDP e está sujeita 
a uma tarifa específica. Os custos inerentes 
à colocação/distribuição destes elementos 
publicitários/decorativos, caso autorizada, 
encontramse identificados no Dossier do SIPP. 
Todo o tipo de demonstrações ou distribuição de 
prospectos é proibida, fora do Stand, excepto se 
tiver sido comunicado previamente à CCIFP. 

7.11. Toda e qualquer forma de publicidade que 
envolva, elevação da voz, para atrair clientes é 
estritamente proibída. 

Responsabilidade 

7.12. A SDP declina todas as responsabilidades em 
questões de perdas, avarias e quaisquer outros 
danos que possam acontecer aos materiais dos 
expositores, por qualquer motivo, durante a 
duração do SIPP. 

7.13. Os expositores são responsáveis pela guarda 
dos materiais da exposição aquando da montagem 
e desmontagem do Salão. Apesar da SDP ter o 
seu proprio serviço de segurança não envolve 
a responsabilidade deste último, na custódia 
dos materiais e objectos. Os expositores podem 
subscrever um seguro complementar.

Artigo 8.° Tabela de preços dos bens expostos 

As tabelas de preços dos bens devem estar de 
acordo com as condições da lei e claramente a 
disposição dos visitantes. 

Artigo 9.° Visitantes 

9.1. A SDP reserva-se o direito de recusar a entrada 
ou expulsar alguma pessoa cujo comportamento 
comprometa o bem-estar dos visitantes ou 
expositores. 

Artigo 10.° Comunicação 

10.1. O expositor autoriza, de forma gratuita, a SDP 
a realizar, se assim o desejar fotos e/ou filmes onde 
estejam representados os membros da sua equipa, 
bem como a utilização dessas imagens nos media, 
tanto em França como no estrangeiro, por tempo 
indeterminado. 

10.2. A CCIFP tem o direito exclusivo de publicação, 
escrita e divulgação de informações do SIPP. 

10.3 Como parte da assinatura de um serviço, 
o expositor pode vir a fornecer dados pessoais 
a seu respeito ao organizador. O organizador 
compromete-se a processar esses dados pessoais 
de acordo com a legislação de dados pessoais 
aplicável. Mais especificamente, o organizador 
compromete-se a utilizar os dados pessoais para 
efeitos de prestação de serviços e, se for caso disso, 
para prospeção nas condições exigidas por lei. Os 
dados pessoais serão mantidos pelo período legal 
autorizado. Esses dados podem ser transferidos 
conforme necessário para os prestadores de 
serviços do organizador para fins de prestação 
do serviço. Nesse caso, o organizador garante que 
os prestadores de serviços apresentam todas as 
garantias necessárias para garantir a segurança 
e integridade dos referidos dados. O expositor, 
pessoa singular, tem o direito de aceder, retificar, 
apagar e opor-se aos dados pessoais que lhe 
digam respeito, escrevendo para o seguinte 
endereço: Salon du Portugal, 16, rue de Saint-
Pétersbourg, 75008 Paris.

Artigo 11.° Aplicação do regulamento 

11.1 Qualquer violação das disposições presentes 
neste regulamento e novas disposições 
promulgadas pela SDP podem causar a exclusão 
do expositor. 

11.2. Em caso de litigio, a busca de uma solução 
amigável será privilegiada. Na falta de acordo 
entre as partes dentro de um prazo razoável, cada 
uma das entidades pode recorrer ao Tribunal de 
Comércio de Paris.

11.3 O organizador reserva-se o direito de modificar 
ou complementar as disposições das presentes 
condições gerais de venda a qualquer momento. 
Nesse caso, ele informará os expositores por 
qualquer meio escrito que lhe seja conveniente.

11.4 Covid-19 e outras pandemias - cláusula 
específica para adiamento e cancelamento do 
programa.

O encerramento do evento ou a interrupção deste 
último, que ocorrerá após decisões administrativas 
e governamentais devido à epidemia de Covid-19 
ou qualquer outra pandemia, pode resultar no 
adiamento do show para outra data. O Organizador 
então notificará o Expositor sem demora de sua 
decisão de adiar. Em tal caso de fechamento do 
local físico da exposição, as Partes concordam em 
ordem de prioridade com o seguinte:

-  Adiamento: a SDP tomará esta decisão e notificará 
o Expositor. A nova data escolhida terá em conta 
as condições de segurança sanitária garantidas, 
os objetivos do evento e a relevância para os 
visitantes. As condições contratuais serão então 
mantidas para as novas datas, sem possibilidade 
de desistência do Expositor; o que o Expositor 
aceita e reconhece expressamente. Os valores 
já pagos são transferidos para a nova data. O 
pagamento do saldo será adiado 1 mês antes da 
nova data do show. Este adiamento não pode em 
caso algum ser considerado um cancelamento e 
dar lugar a um reembolso.

-  Cancelamento do SIPP: caso não seja possível o 
adiamento do SIPP, a Organizadora proporá outra 
solução adequada, dependendo da necessidade 
do Expositor. Caso o Expositor não aceite a 
solução proposta, deverá notificar a presente 
decisão à SDP por carta registada com aviso de 
recepção na sede da SDP, no prazo máximo de 
3 semanas após a proposta de comunicação de 
substituição. No prazo de 30 dias a contar da 
recepção da notificação, a SDP reembolsará os 
valores pagos correspondentes ao cancelamento 
da feira, deduzidas das despesas incorridas pela 
entidade organizadora.

11.5 Estas condições gerais de venda são regidas 
pela lei francesa.
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