
Manual do Expositor – Feira Mamis 9ª Edição 

A Feira Mamis se responsabiliza pela organização das áreas comuns do evento durante o período de montagem 

e desmontagem. O Participante receberá o seu espaço devidamente delimitado e o crachá de expositor que 

deverá ser usado por pelo menos uma pessoa do stand durante os três dias do evento. 

1. Divulgação: 

Os expositores se comprometem a postar o Save the date, a arte da Feira Mamis (enviada pela equipe) com o seu 

próprio logotipo, assim como todas as artes com as contagens regressivas, com as hashtags sugeridas nos avisos 

no grupo de WhatsApp; 

 

Fica expressamente proibido criar eventos no Facebook distintos ao oficial da Feira Mamis. 

  

2. Stand: 

Cada stand é correspondente ao espaço interno, de uso exclusivo do expositor. A metragem e formato dessa 

área deve ser respeitados, conforme acordado com a Equipe da Feira Mamis. Cada expositor terá um ponto de 

energia 220V; não serão entregues extensões nem adaptadores. Cadeiras serão disponibilizadas mediante a 

reserva prévia.  

Serão oferecidas placas de identificação do stand, que devem ser devolvidas à equipe da Feira Mamis ao final da 

mesma. Fica terminantemente proibido deixar caixas ou outros materiais de montagem ou similares expostas no 

stand nos dias de realização do evento. Todas as embalagens (papelão, caixas, plástico bolha, jornal, etc) deverão 

ser retiradas do local. Não temos depósito. 

3. Montagem, desmontagem e preservação 

O local estará disponível para montagem no dia 23 de Abril das 9:00h até 17:00h. A entrada de material será 

realizada pela entrada do espaço GAP, e para sua comodidade teremos carregadores disponíveis. O tempo 

máximo de carga e descarga de cada expositor será de 45 minutos; após esse período, o expositor deverá retirar 

o carro de dentro do Espaço GAP. Segundo nossa experiência, quanto mais cedo você chegar, mais chances de 

encontrar o espaço vazio e descarregar com tranquilidade.  

 

É proibido pintar ou furar os elementos que compõem a estrutura do Espaço. O piso e parede não poderão, em 

hipótese alguma, ser pintado, furado ou escavado. Não é permitida a utilização de cola. Sugerimos que a 

montagem dos stands seja feita sobre uma proteção. É obrigatório colocar uma proteção sobre o stand para a 

pernoite (tnt, por exemplo). 

 

Às 18:00 horas do dia 23 de Abril de 2020, impreterivelmente, a área locada deverá estar devidamente montada, 

decorada e finalizada, para o atendimento aos compradores e visitantes do evento. 

Importante: A desmontagem só poderá ser iniciada após às 20h de sábado, 25 de Abril. 

4. Estacionamento:  

O Estacionamento é valet. O custo para expositor será de R$30,00. 

Qualquer desobediência ao Manual do expositor acarretará multa equivalente a três vezes o valor total do stand. 

Nós da Equipe Feira Mamis agradecemos a participação de todos os envolvidos e desejamos ótimas vendas! 

 

Informações para Expositores: 

Renata Polak - (11) 98338-7659  

Feira Mamis @feiramamis #feiramamis 


