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MANUAL DO EXPOSITOR
SIMCAFÉ 2019
Olá expositor. O nosso evento está se aproximando, e para que tudo 
ocorra da melhor maneira possível disponibilizamos este guia com as 
principais orientações sobre a sua participação. 

Leia com atenção:

MEDIDAS DOS ESTANDES

Insumos:

Diamante
4,00m x 6,00m (somente espaço)

A montagem é de responsabilidade do 

expositor

Ouro e Prata
4,00m x 3,00m com 2,70m (altura) 

1 testeira 0,98m x 0,42m

(adesivo padrão (logo) entregue pela Cocapec)



MEDIDAS DOS ESTANDES

Máquinas

Espaço de aendimento:
3,00m x 3,00m com 2,70m de altura – Piso Deck 9m²

Parede adesivada com a arte padrão do evento (c/ o logo do expositor)

A1
5,00m x 5,00m (área total)

A2
3,00m x 3,00m (área total)

B
6,00m x 6,00m (área total)

C
10,00m x 10,00m (área total)

ATENÇÃO: O espaço de atendimento é padrão, as variações de tamanho são referentes 

as áreas externas dos estandes.



MEDIDAS DOS ESTANDES

Veículos

4,00m x 3,00m - 12m² piso deck

Parede medindo 4,00m x 2,70m 

Parede adesivada com a arte padrão do evento (c/ o logo do expositor)

Estrutura geral dos estandes

- 1 mesa com 4 cadeiras

- 1 balcão côncavo 1,55 cm (largura) X 0,91 cm (altura) - (Pode ser adesivado pelo expositor)

- 1 ponto de energia 220v

- 1 ponto de iluminação

- Para projetos customizados, estes não devem ser maiores que 4m de altura

   IMPORTANTE – não tem frigobar



ATENÇÃO! Projeto personalizado (adesivos) e de customização do 
estande (estrutura) entre em contato com:

MONTAGEM 
Espaço montado e liberado a partir das 13h do dia 08/04/19

Atenção: a chegada das máquinas para exposição deverá ocorrer até às 10h do dia 05/04/19. 

Procurar o coordenador do setor de máquinas e implementos da Cocapec, Daniel Carrijo 

para organização. (16) 3711-6222.

DESMONTAGEM
A desmontagem e a retirada das máquinas e equipamentos serão efetuadas

após o final da feira, ou seja, a partir das 19h no dia 11/04/19.

O estande deverá ser desocupado, entregue livre e desimpedido até às 9h do dia

12/04/19, sob pena de multa, conforme o contrato.

CREDENCIAMENTO
Enviar nome completo e documento de TODOS os profissionais que estarão trabalhando 

no estande para o email: giscadastro@cocapec.com.br até o dia 29/03.



VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DO EVENTO (DIVULGAÇÃO / 
SINALIZAÇÃO)
Outdoor / Whatsapp / Instagram / Revista Cocapec / TV Cocapec / Jornal Simcafé (distribuído 

no dia do evento). A organização mantém o direito total sobre as peças e conteúdos 

veiculados na comunicação do evento.

ATENÇÃO: Convites personalizados produzidos pelos expositores devem ser 

aprovados pela Cocapec antes da distribuição. Falar com Gustavo ou Murilo Setor de 

Comunicação (16) 3711-6201 / 6203.

MATERIAL PROMOCIONAL DURANTE O EVENTO
A publicidade, a instalação de cartazes, faixas ou bandeiras é livre dentro do estande. Porém, 

não é permitida fora da área cedida, inclusive, nas áreas de uso comum, assim consideradas 

as ruas e corredores de acesso ao evento.

CAFÉS NOS ESTANDES
Nos estandes o expositor só poderá oferecer café aos visitantes do seu espaço se for de 

uma das marcas produzidas pela Cocapec. Para mais informações entre em contato com o 

gestor Victor Ferreira (16) 3711-6276 ou torrefacao@cocapec.com.br

É expressamente proibido o consumo e o fornecimento de bebidas alcoólicas durante 

o evento.

REFEIÇÕES
Haverá restaurante terceirizado no local, e as empresas que adquiriram o estande Diamante 

têm direito a 6 refeições por dia, e os demais a 3. Caso necessário, refeições extras poderão 

ser adquiridas no local.

 

ESTACIONAMENTO
O estacionamento é gratuito, mas sujeito à capacidade do local do evento.



PROGRAMAÇÃO
09/04

13h: Abertura/Credenciamento

16h30: Cerimônia de Abertura

17h30 : Palestra 

10 e 11/04

9h: Abertura/Credenciamento

11h30: Almoço

16h30: Coffee Break

17h30: Palestra

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Sugestões de hospedagem, empresas prestadoras de serviços e alugueis de itens necessários 

para o evento.

Decoração
Celia Mazza - (16) 3723-1332

Só-Verde - (16) 3703-0742

Locação de Mesas, Cadeiras, etc
Guigui Festa & Cia - (16) 3722-2640

Tia Dila Festas - (16) 3727-4389

Requinty Locadora - (16) 3721-6643

Adesivos
Interarts – (16) 3727-7800 - Gustavo - intercomunicacao@netsite.com.br

Focco – (16) 3432-1583 -Rogério - foccoimpressao@gmail.com

Ativa – (16) 3703-3235 – Elson - elson.ativa@hotmail.com



Hotéis
Arcor Hotel – (16) 3409-1513

Morada Park – (16) 3701-1000

JP Hotel – (16) 3721-4040

Dan Inn – (16) 3707-4200

Confort Hotel – (16) 2103-5100

Tower Hotel – (16) 3713-7000

Hotel Cacique – (16) 3722-7000

Imperador Palace Hotel – (16) 2104-9000

Vale lembrar que a Cocapec apenas indica as empresas, a contratação dos serviços é uma 

escolha do expositor, o que isenta a cooperativa de quaisquer problemas que possam 

ocorrer entre as partes. 

Desejamos um excelente evento. Para mais informações: simcafe@cocapec.com.br

Notícias sobre o evento acesse: www.simcafe.com.br / @cocapecaltamogiana


