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MANUAL DO EXPOSITOR
01. ORGANIZAÇÃO

A orientação geral do certame pertence à ACOS – Associação de
Agricultores  do  Sul,  competindo-lhe  definir  os  requisitos  de
admissão e representação aplicáveis aos Expositores.

02. OBJETIVO

A 37ª  OVIBEJA tem  como  objetivo  primordial  a  divulgação  da
economia, tradição e cultura do Povo Alentejano e assume-se como
fator de relevo no desenvolvimento regional na vertente económica
e social.

03. ÂMBITO

Mostra, em formato digital, de Produtos e Serviços Agroalimentares,
Artesanato,  Turismo  e  outras  atividades  de  cariz  regional
(agricultura,  pecuária,  indústria,  comércio,  serviços,  cultura,
desporto  e  recreio),  jornadas  e  debates  técnicos  e  científicos;
gastronomia; espetáculos, etc.

04. DATAS E HORÁRIOS DA EXPOSIÇÃO

Datas do Evento Digital: De 22 e 23 de Abril de 2021

Horários:

Plataforma Digital Das 10:00 às 22:00 horas

Expositores Das 10:00 às 22:00 horas

05. DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO

O contrato de Expositor deverá ser devolvido até 30 de Março de
2021.

06. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

No ato da inscrição é pago o valor total da participação do evento.
A inscrição só se considera válida depois de efetuado o pagamento
na  totalidade,  seja  por  referência  multibanco  ou  transferência
bancária,  sendo que,  esta última forma de pagamento requere o
envio do comprovativo por e-mail.

07. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS STANDS VIRTUAIS

Todos  os  expositores  deverão  estar  disponíveis  e  ligados  à
plataforma  via  chat  durante  o  horário  do  evento,  de  forma  a
responder às interações dos visitantes.

A Comissão  Organizadora  não  se  responsabiliza  por  eventuais
perdas de contactos ou interações com os visitantes, por ausência
de ligação por parte dos Expositores.

08. INFORMAÇÕES TÉCNICAS DOS STANDS VIRTUAIS

Stand BASIC - Preço por Stand: 120,00 €
Personalizado com logótipo e imagens. Inclui:
1x logótipo da marca
1x imagem ou 1x vídeo da marca
1x cartão de visita do expositor (nome, contacto telefónico, link para
o site, facebook ou instagram do expositor, link para chat permitindo
trocas de mensagens e vendas diretas com os visitantes).
NOTA: A duração do vídeo não deverá ultrapassar os 4 minutos.
EXTRAS: 
Para vídeo com duração superior a 4 minutos, acresce 50,00 €.

Stand PLUS - Preço por Stand: 250,00 €
Personalizado com logótipo, imagens e vídeo. Inclui:
1x logótipo da marca
1x imagem ou 1x vídeo da marca
1x zona para exposição de produto (1 imagem com até 6 produtos)
que permite ter 1 link para a loja online do expositor, caso tenha, ou
para uma descrição dos produtos expostos.
1x cartão de visita do expositor (nome, contacto telefónico, link para
o site, facebook ou instagram do expositor, link para chat permitindo
trocas de mensagens e vendas diretas com os visitantes).
NOTA: A duração do vídeo não deverá ultrapassar os 4 minutos.
EXTRAS: 
Para  vídeos  com  duração  superior  a  4  minutos,  acresce
50,00€/unidade.
Por cada vídeo extra, acresce 100,00 € por vídeo.

Stand PREMIUM - Preço por Stand: 500,00 €
STAND DE GRANDES DIMENSÕES
Personalizado com logótipo, imagens e vídeo. Inclui:
1x logótipo da marca 
2x imagens ou 2x vídeos da marca, ou 1x imagem e 1x vídeo
1 x zona para exposição de produto (1 imagem com até 6 produtos)
que permite ter 1 link para a loja online do expositor, caso tenha, ou
para uma descrição dos produtos expostos.
1x cartão de visita do expositor (nome, contacto telefónico, link para
o site, facebook ou instagram do expositor, link para chat permitindo
trocas de mensagens e vendas diretas com os visitantes). 
NOTA: A duração  de  cada  vídeo  não  deverá  ultrapassar  os  4
minutos.
EXTRAS: 
Para  vídeos  com  duração  superior  a  4  minutos,  acresce
50,00€/unidade.
Por cada vídeo extra, acresce 100,00 € por vídeo.

Stand CORPORATE – Preço por stand 800€
STAND EM MODELO 3D FORNECIDO PELO EXPOSITOR
NOTA: Carece de avaliação prévia. Apenas possível se compatível
com a plataforma digital do evento.
Personalizado com logótipo, imagens e vídeo. Inclui:
6x elementos gráficos (podem ser logótipos, imagens e/ou painel
com imagens de produtos)
2x vídeos da marca
1x zona para exposição de produto (1 imagem com até 6 produtos)
que permite ter 1 link para a loja online do expositor, caso tenha, ou
para uma descrição dos produtos expostos.
1x cartão de visita do expositor (nome, contacto telefónico, link para
o site, facebook ou instagram do expositor, link para chat permitindo
trocas de mensagens e vendas diretas com os visitantes). 
NOTA: A duração  de  cada  vídeo  não  deverá  ultrapassar  os  4
minutos.
EXTRAS: 
Para vídeos com duração superior a 4 minutos, acresce 50,00 € por
vídeo.
Por cada vídeo extra, acresce 100,00 € por vídeo.

Aos valores acima apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor

09. APROVAÇÃO DE STANDS PRÓPRIOS

Todos os Expositores que pretendam utilizar stands virtuais próprios
(Stand  Corporate),  deverão  submetê-los  à  aprovação  da
Organização. Para esse fim, os Expositores deverão entregar os
seus projetos via e-mail até dia 25 de Março de 2021.
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10. REVISTA "OVELHA" - EDIÇÃO ESPECIAL E CATÁLOGO DA
FEIRA

Será publicada a Revista "Ovelha" - edição especial que irá conter o
catálogo da 37ª OVIBEJA.
A revista vai ter distribuição gratuita, vai ser produzida em papel e
vai  estar  disponível  para  download  na  plataforma  digital  e  no
website da ACOS – Agricultores do Sul.
Esta  edição  está  a  cargo  da  ACOS  e  irá  conter  todas  as
informações  úteis  sobre  a  exposição  tal  como  a  lista  dos
Expositores, planta da Feira, programa, etc.

11. ACTIVIDADES PARALELAS

A  Organização  informará  oportunamente  os  Expositores  das
iniciativas complementares previstas.

TABELA DE PREÇOS

Stands Virtuais

Stand BASIC
1x logotipo
1x imagem ou 1x vídeo da marca
1x vez cartão de visita do expositor

120 €

Stand PLUS
1x logotipo da marca
1x imagem ou 1x vídeo da marca
1x zona para exposição de produto

250 €

Stand PREMIUM
STAND DE GRANDES DIMENSÕES 
1x logotipo da marca
2x imagens ou 2x vídeos da marca, ou 1x imagem e 1x vídeo
1x zona para exposição de produto
1x cartão de visita do expositor

500 €

Stand CORPORATE
STAND EM MODELO 3D FORNECIDO PELO EXPOSITOR
6x elementos gráficos (podem ser logótipos, imagens e/ou 
painel com imagens de produtos)
2x vídeos da marca
1x zona para exposição de produto
1x cartão de visita do expositor

800 €

Aos valores acima apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor

Catálogo da Feira / Edição especial da Revista Ovelha

Contra-Capa 1.400 €

Verso da Capa e Contra-Capa 1.200 €

1 página 800 €

1/2 página 500 €

1/4 página 300 €

1/8 página 200 €
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