Salvador - Bahia 26 e 27 de outubro de 2023
SEJA UM EXPOSITOR
F E I R A

P A R A L E L A

STAND é uma ferramenta extremamente eficiente de aproximação de sua empresa e o mercado que
quer conquistar ou ainda para a exibição da sua marca. Será uma oportunidade de manter contato
com clientes potenciais, expor seus produtos e/ou serviços e realizar bons negócios,
Características:
A Estrutura estará montada nas dependências do Quality Hotel & Suítes São Salvador, local oficial
do evento, onde serão realizadas as palestras. Conferências, reuniões e a Feira Paralela.
O estande 2X2 com montagem básica inclui: Estrutura de alumínio, paredes em “TS” brancas, spots
de iluminação, tomada, placa de identificação com o nome da empresa.
Caso o expositor queira alterar o mobiliário isso ocorrerá por sua conta e responsabilidade.
Investimento:
O valor de cada stand é de R$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) que poderão ser
pagos através de transferência ou depósitos bancários em até 02 (duas) parcelas.
Os expositores poderão adquirir no máximo três unidades de stand, evitando assim o monopólio de
empresas.
Os pagamentos a vista terão 5% de desconto.
O Congresso
O Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida é promovido pela FENASDETRAN - Federação Nacional
das Associações de DETRAN.
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LOCALIZAÇÃO DOS STANDS DA FEIRA PARALELA

Data: 26 e 27/10/2023

Local: Salvador - Bahia

12º CBTV e 8º CITV

Local e data:
A 12ª Edição do Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 8ª Internacional será realizada na
cidade do Salvador - Bahia nos dias 26 e 27 de outubro de 2023.
Público esperado:
São esperados aproximadamente 1000 participantes.
Quem promove o evento?
FENASDETRAN - Federação Nacional das Associações de DETRAN.
Av. Antonio Carlos Magalhães 7.744 Pernambués - Salvador - BA. CEP. 41.110-900.
WhatsApp (71) 98302-2229 - e-mail: fenasdetran@fenasdetra.com.br
Sites: www.fenasdetran.com e www.transitoevida.com.br
Informações:
Sobre a aquisição de 01 ou mais Stands favor entrar em contato com o Sr. Ruy Quevedo nos
telefones (71) 3272–1081 e 3116-2363 ou Celular (71) 99176.0477.
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