


UM JEITO NOVO DE SERVIR, DESCOMPLICAR E
FACILITAR A EXPERIÊNCIA DOS NOSSOS

CLIENTES COM OS NOSSOS EVENTOS!



SEGURANÇA
COMO PARTE DA RX, VOCÊ PODE TER A CERTEZA DE QUE ESTÁ TRABALHANDO
COM UM PARCEIRO SEGURO E CONFIÁVEL. OFERECEMOS UM PACOTE
COMPLETO DE SOLUÇÕES PARA FACILITAR SUA PARTICIPAÇÃO!

NOSSA EQUIPE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS TEM ANOS DE
EXPERIÊNCIA, OFERECENDO DESDE ESTANDES PEQUENOS ATÉ MAIORES.
VOCÊ RECEBERÁ SUPORTE DEDICADO ANTES E NO LOCAL DO EVENTO.

A RX SE PREOCUPA COM A SUSTENTABILIDADE E ESTÁ OLHANDO PARA OS
FORNECEDORES E MATERIAIS QUE USA EM SEUS PROJETOS PARA
GARANTIR QUE O PRODUTO FINAL TENHA O MENOR IMPACTO POSSÍVEL AO
PLANETA!



MONTAGENS



MODELO 1

Paredes em MDF
Parede traseira a 3,5m de altura e parede lateral a 3m de altura
Carpete cinza
Balcão com porta, fechadura e logo em recorte de vinil
1 mesa redonda alta
2 lonas impressas em vinil (2mX2,4m)
2 banquetas altas
TV 42" embutida na parede traseira
Iluminação
1 tomada de energia

Modelo apropriado para montagens de 9 a 18m²
O mobiliário será duplicado a cada 9m² (exceto para TV)

DESCRITIVO DE MONTAGEM:

IMPORTANTE:

PRAZO MÁXIMO PARA FECHAMENTO DO PROJETO: 30 dias antes do
início da montagem do evento



MODELO 1 - PLANTA BAIXA



Feito em MDF
3m de altura
piso laminado
depósito (1.22mX1.22m)
Iluminação de led no teto
2 balcões com porta, fechadura e logo em recorte de vinil
2 mesas redonda alta
6 banquetas altas
4 impressões de vinil
logotipo de recorte de vinil
Iluminação
1 tomada de energia

Modelo apropriado para montagens de 20 a 60m²
O mobiliário será duplicado a cada 20m² (exceto para TV)

DESCRITIVO DE MONTAGEM:

IMPORTANTE:

PRAZO MÁXIMO PARA FECHAMENTO DO PROJETO: 30 dias antes do
início da montagem do evento

MODELO 2



MODELO 2 - PLANTA BAIXA



MODELO 3

Feito em MDF
Carpete cinza
Parede traseira a 3m de altura e parede lateral a 2,4m de altura
Balcão com porta, fechadura e logo em recorte de vinil
1 mesa redonda alta
5 lonas impressas em vinil (40cmX60cm)
2 banquetas altas
TV 42" embutida na parede traseira
Iluminação
1 tomada de energia

Modelo apropriado para montagens de 9 a 18m²
O mobiliário será duplicado a cada 9m² (exceto para TV)

DESCRITIVO DE MONTAGEM:

IMPORTANTE:

PRAZO MÁXIMO PARA FECHAMENTO DO PROJETO: 30 dias antes
do início da montagem do evento



MODELO 3 - PLANTA BAIXA



MODELO 4

Feito em MDF
Carpete cinza
3m de altura
Balcão com porta, fechadura e logo em recorte de vinil
área de lounge (2 mesas altas redondas com 3 cadeiras cada)
3 totens de luz de fundo
logotipo de vinil em recorte
recorte de vinil da página web na borda da parede lateral
Iluminação
1 tomada de energia
Limpeza diária 

Modelo apropriado para montagens de 20 a 60m²
O mobiliário será duplicado a cada 20m² (exceto para TV)

DESCRITIVO DE MONTAGEM:

IMPORTANTE:

PRAZO MÁXIMO PARA FECHAMENTO DO PROJETO: 30 dias antes
do início da montagem do evento



MODELO 4 - PLANTA BAIXA



Feito em MDF
Carpete 
3m de altura
Balcão com porta, fechadura e logo em recorte de vinil
área de lounge (3 poltronas e 1 mesa de centro)
3 totens de luz de fundo
logotipo de vinil em recorte
recorte de vinil da página web na borda da parede lateral
Iluminação
1 tomada de energia

Modelo apropriado para montagens de 20 a 60m²
O mobiliário será duplicado a cada 20m² (exceto para TV)

DESCRITIVO DE MONTAGEM:

IMPORTANTE:

PRAZO MÁXIMO PARA FECHAMENTO DO PROJETO: 30 dias antes
do início da montagem do evento

MODELO 5



MODELO 5 - PLANTA BAIXA



Feito em MDF
Piso laminado
3m de altura
Balcão com porta e fechadura 
6 prateleiras de vidro temperadas
1 mesa alta redonda
2 cadeiras altas
2 impressões em vinil (2,4mX1m)
1 porta catalogo
Iluminação
1 tomada de energia

Modelo apropriado para montagens de 9 a 20m²
O mobiliário será duplicado a cada 9m² (exceto para TV)

DESCRITIVO DE MONTAGEM:

IMPORTANTE:

PRAZO MÁXIMO PARA FECHAMENTO DO PROJETO: 30 dias antes
do início da montagem do evento

MODELO 6



MODELO 6 - PLANTA BAIXA



Feito em MDF
Carpete 
Parede traseira a 3m de altura e parede lateral a 2,4m de altura
Balcão com porta e fechadura 
1 planta (vaso)
1 mesa alta redonda
2 cadeiras altas
2 impressões em vinil (2,4mX2,4m)
TV 42"
Teto iluminado com led curvo
1 tomada de energia

Modelo apropriado para montagens de 9 a 20m²
O mobiliário será duplicado a cada 9m² (exceto para TV)

DESCRITIVO DE MONTAGEM:

IMPORTANTE:

PRAZO MÁXIMO PARA FECHAMENTO DO PROJETO: 30 dias antes
do início da montagem do evento

MODELO 7



MODELO 7 - PLANTA BAIXA



Você preenche um briefing
completo com tudo que você
vai precisar, incluindo os
serviços.

Vamos cuidar de todo o
orçamento para você através
de uma proposta totalmente
personalizada.

Se nenhum dos modelos
apresentados
anteriormente te atende,
podemos elaborar um
customizado. 

PROPOSTA CUSTOMIZADA
PRECISA DE ALGO DIFERENTE?

NÓS PODEMOS TE AJUDAR!

COMO? PRÓXIMOS PASSOS

ORÇAMENTO PERSONALIZADO ENCAMINHADO EM ATÉ 15 DIAS
PRAZO MÁXIMO PARA FECHAMENTO DO PROJETO: 60 DIAS ANTES DO INÍCIO DA MONTAGEM



OUTROS SERVIÇOS



Período de 12h
Início a partir do término
do evento

A contratação do segurança
acontece a partir do último
dia de montagem e nos dias
de realização do evento, no
período que a feira está
fechada:

 

 
 

SEGURANÇA

Temos duas opções para a
contratação do serviços de
limpeza:

Limpeza fixa – onde o
auxiliar de limpeza fica fixo
no stand, durante todo o
período de realização do
evento

Limpeza 1x dia – o auxiliar de
limpeza passa pelo estande
uma vez por dia, antes da
abertura do evento.

LIMPEZA DURANTE
REALIZAÇÃO



Será entregue no último dia
de montagem e retirado no
último dia de realização do
evento .
A quantidade é calculada
de acordo com a metragem
do seu estande (1 a cada
50m²).

O extintor é um item
obrigatório para seu estande e
a locação corresponde ao
período do evento.

EXTINTOR (OBRIGATÓRIO)

Temos a opção de recepcionistas
monolíngues (Português) ou
Bilíngues (Português/Inglês), com
e sem a escolha de casting. 
 Os valores são por diária.
Caso necessite de outro idioma,
favor informar no preenchimento
do formulário.

RECEPTIVO



Os estandes, bens, produtos, pessoas, sejam de qualquer natureza, inclusive prepostos,
transportadores, MONTADORES, empresas de guincho e todo o mais, não estão cobertos
por seguro, seja na Montagem, na Realização ou na Desmontagem. Por isso, qualquer
dano ou eventualidade é responsabilidade única e total dos EXPOSITORES. 

O valor do seguro será definido levando-se em consideração o tamanho da área locada e
produtos expostos. Com a contratação deste serviço através da RX Solutions, garantimos o
custo menor (em comparação à contratação individual).

O seguro é um instrumento de gestão de risco e que protege seu investimento. 

SEGURO (OBRIGATÓRIO)



OBRIGADO


