
No próximo dia 21 de setembro teremos o Festival da Primavera na Apcef e temos alguns espaços 
disponíveis para feirinha e bazar 

 
As inscrições vão até 31 de agosto através do e-mail: eventos@apcefsc.org.br  

Informar: matrícula, segmento e tabela de valores que serão praticados 
(Vagas Limitadas) 

Exposição para associados APCEF/SC e convidados 

O resultado das inscrições selecionadas será até 07 de setembro via e-mail. 

Segmentos: 

- Artesanato, bijouterias, roupas novas e semi-novas, acessórios feminino e masculino e utilidades domésticas 

Horário: 

- Início as 12h do dia 21/09/2019 e término será às 18h30 

- Os expositores selecionados deverão chegar a partir das 9h do dia 21 de setembro até no máximo 11h, 
para dar início à organização da exposição. 

- Durante todo horário estipulado para realização do evento, sempre deverá haver uma pessoa no estande, o 
local não poderá ficar sozinho. Poderá ficar dentro de cada espaço até duas (duas) pessoas. 

Layout: 

- A Apcef fornecerá 1(uma) mesa, 1(uma) toalha e duas cadeiras, considerando um espaço de 2m2, para cada 
estande, demais materiais necessários para a organização do estande são de responsabilidade do expositor. 

- A escolha da localização dos estandes de cada expositor será definida pela Comissão Organizadora, e estará 
identificado com o nome do responsável. 

- Ao final do dia, o expositor será responsável por qualquer objeto, material em exposição ou resíduos gerados. 

- A Coordenação do Evento não será responsável pelos materiais/objetos em exposição em momento algum 
do evento. 

 

Divulgação: 
 

- A Apcef se responsabilizara pela divulgação através de cartazes e e-mail marketing. 
 

Políticas de Preços e orientações gerais: 

- A venda dos produtos deverá ser em torno de 15% abaixo do mercado do seu ramo.  

- Não haverá cobrança do espaço e nenhum tipo de comissão sobre as vendas para a associação. 

- Não temos estacionamento disponível para os expositores. 

- Casos omissos a esse regulamento serão avaliados pela Comissão Organizadora. 
 
Mais informações: eventos@apcefsc.org.br ou (48) 3239-6214 (whatsapp) - Mhédy 
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