CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

a filosofia

Regulamento

THE OPORTO SHOW tornará novamente realidade
esta mostra de design internacional em Portugal. Isto
significa que será a quarta vez que o país assiste, não a
uma feira, mas a um evento de cariz cultural, que reunirá as melhores marcas e designers mundiais, atribuindo enfoque internacional à cidade do Porto.

1) Não é permitida a fixação por meios mecânicos em 7) O período de desmontagem decorrerá no dia 9 de
nenhuma parte estrutural do edifício.
Junho, das 08h00 às 20h00.

Assim, e como poderão constatar nas alíneas do ponto
B, defendemos o máximo cuidado não só na preservação no edifício da Alfândega do Porto, enquanto património classificado, mas na criação de uma atmosfera que corresponde à filosofia do THE OPORTO SHOW.

2) A iluminação dos stands é da responsabilidade dos 8) A sonorização do evento é da exclusiva responsaexpositores. Para mais informações, por favor, contac- bilidade da Organização, não sendo permitidos meios
tar a Organização.
próprios de difusão sonora.
3) A Organização não obriga a nenhum tipo de revestimento do pavimento, à excepção da sala de arquivo. A utilização de estrados implica que estes sejam
autoportantes. No caso de alcatifas ou outro tipo de
material que necessite de fixação ao pavimento, é obrigatório consultar a Organização.

9) A Organização não se responsabiliza por furtos e
danos durante o evento, incluindo dias
de montagem e desmontagem.
10) É obrigatória a devolução do espaço nas mesmas
condições em que este foi entregue.

Neste contexto, os stands não deverão ter qualquer
4) A limpeza dos stands é da responsabilidade do expo- 11) Não é permitida a reposição ou remoção
tipo de barreiras ou paredes laterais, pois integram um
sitor e terá que ser efectuada obrigatoriamente, entre as
conceito global, cuja imagem deve ser respeitada.
de equipamento durante o horário de funcionamento
08h00 e 10h30 da manhã. A Organização disponibilizado evento.
rá um serviço de limpeza para quem desejar contratar.
12) A cada participante serão entregues 30 convites
5) Todos os stands serão numerados e sinalizados pela
para visitantes.
Organização. A identificação dos espaços é da responsabilidade dos expositores, que deverão reportar-se Os expositores poderão adquirir convites junto da orexclusivamente às marcas representadas.
ganização até 100 por metade do valor (50% desconto)
6) O período de montagem decorrerá entre os dias 4,
e 5 de Junho, das 08h00 às 20h00.

CONDITIONS OF PARTICIPATION

The Philosophy

REGULATION

THE OPORTO SHOW will turn into reality the first show
of international design in Portugal. This means that it
will be the first time that the country assists to an event
of cultural appearance, not a fair, but an event that will
bring together international designers and brands,
bringing focus to the city of Oporto.

1) The fixing by mechanical means on any structural 6) The deassembling of the stands will take place on
part of the building is not allowed.
the 9th of June from 08h00 to 20h00.

Therefore, and as can be seen in sub-heading B, we
defend the maximum care of, not only the preservation
of the “Alfandega do Porto” as an world Heritage classified building, but in the creation of an atmosphere
that corresponds to the philosophy of THE OPORTO
SHOW.

2) The lighting of the stands is the sole responsibility 7) The disassembling of the stands will take place on
of the exhibitors. For more information, please contact the 18th of June from 08h00 to 20h00.
the Organization.
8) The sound system of the event is the exclusive re3) The Organization does not enforce any type of pav- sponsibility of the Organization, and no individual
ing, with the exception of the filing room. The use of sound system is permitted.
platforms imply that they should be self-carrying. In
9) The Organization will not be responsible for any
the case of carpets or other type of material that rethefts or damages during the event, including the days
quires fixing to the floor, the Organization needs to be
of the assembling and disassembling of the stands.
consulted.

10) The devolution of the space in the same conditions
4) The cleaning of the stands are the responsibility
In this context, the stands should not have any type of
that it was handed over is compulsory.
of the exhibitors and has to be undertaken between
barriers or lateral walls, because they integrate a glob08h00 and 10h30. The Organization will have a clean- 11) The replacement or removal of equipment during
al concept, whose image should be respected.
ing service available for those that wish to contract the opening hours of the event is not permitted.
them.
12) Each participant will receive 30 invitations per visitors.
5) All stands will be numbered and signalized by the
Organization. The identification of the spaces is the responsibility of the exhibitors, which should make reference exclusively to the represented brands.

