EVENTO: 10º Encontro Paulista de Museus - 2018
DATA: 18, 19 e 20 de julho de 2018 - IDENTIDADE VISUAL
DETALHAMENTO
LOCAL - Auditório Simón Bolívar - Memorial da América Latina
PERÍODO - EVENTO 18, 19 e 20/07 das 08 as 18h | MONTAGEM 17/07 das 10h as 18h | DESMONTAGEM 20/07 das 18h as
20h
PÚBLICO - 900 participantes

Favor encaminhar propostas seguindo esta tabela como modelo
MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA - AUDITÓRIO SIMON BOLÍVAR
Placa institucional externa - locação de estrutura box Q15 revestida em um dos lados em lona fosca 440gr impressa em
alta resolução, acabamento em reforço com ilhoses a cada 20cm. O box truss deverá ser montado em L com altura de 2m
e duas partes com 2,5m de comprimento. Acabamento lona envelopando as laterais do box
Banner externo junto ao portão 13 em lona fosca 440gr impresso em alta resolução com acabamento em reforço com
ilhoses nas laterais que o fixarão nos mastros. tamanho 1,40 x 4m
Adesivo púlpito - impresso em vinil fosco, aplicado em OS de 0,05mm com acabamento em refile reto. Medida 0,5m x
1m
Totens de sinalização em MDF resinados com impressão digital em uma face e outra face branca. Adesivo fosco
aplicado na frente. Medida 0,90m x 1,84m com pés de encaixe
Balcãos de credenciamento – Adesivagem frontal de balcão com vinil recortado.
Tamanho = 1,00m X 1,00m
Placa de Boas Vindas interna - locação de estrutura box Q15 revestida em um dos lados em lona fosca 440gr impressa
em alta resolução, acabamento em reforço com ilhoses a cada 20cm. Medida 3m x 2m. Acabamento lona envelopando as
laterais do box
Painéis institucionais laterais palco - locação de estrutura box Q15 revestida em um dos lados em lona fosca 440gr
impressa em alta resolução, acabamento em reforço com ilhoses a cada 20cm. Medida 3m x 3,5m. Acabamento lona
envelopando as laterais do box
Prismas de mesa em PS 2mm com dobra e adesivado em vinil impressão digital fundo branco com letras pretas.
Tamanho aberto = 0,35 x 0,35m
Placa divulgação eleições interna - locação de estrutura box Q15 revestida em um dos lados em lona fosca 440gr
impressa em alta resolução, acabamento em reforço com ilhoses a cada 20cm. Medida 3m x 2m. Acabamento lona
envelopando as laterais do box
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MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA - AUDITÓRIO DE SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Totens de sinalização em MDF resinados com impressão digital em uma face e outra face branca. Adesivo forco
aplicado na frente. Medida 0,90m x 1,84m com pés de encaixe
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ELEIÇÕES
Placas de TS 1mm adesivadas em letra Arial nome de cidades Tamanho 40 x 25cm
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OUTRAS DESPESAS
Inclusão de todos os custos dos serviços de transporte, instalação, alimentação, montagem e desmontagem, conforme
horários acima.
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ATENÇÃO
Previamente à utilização do palco, para toda e qualquer montagem e desmontagem, deverá ser providenciada pela prestadora de
serviços, forração adequada com objetivo de evitar riscos, manchas e possíveis avarias.
O uso de box truss (estrutura modular metálica) no Palco é limitado a 06 m de altura e a montagem deve ter proteção para não
danificar o piso e com base no chão, sem perfurações ou fixação.

