
 

 
 
 
Condições de participação: 
 
A dinamização do evento está a cargo da AICEP, tendo para isso um decorador, cedido 
pela Direção da Casa Décor, que se responsabilizará pelo espaço, seleção das empresas 
participantes, decoração e correta integração das peças selecionadas.  
 
A AICEP assume todos os custos de logística, tais como: aluguer de espaço, 
comunicação/divulgação do evento, contratação de assistentes de sala, obras que se 
considerem relevantes para a montagem e desmontagem do espaço, ou outros 
serviços que se considerem pertinentes para a execução do projeto. 
  
A participação das empresas nacionais é gratuita, sendo da sua responsabilidade: 
 

 Ceder as peças selecionadas pelo decorador, durante todo o tempo da 
exposição; 
 

 Assumir os custos de instalação, em situações onde se venha a verificar 
necessário (custos com: pessoal, transporte, instalação e produto); 

 

 Garantir a entrega do produto selecionado em Madrid em local a informar, no 
dia definido, devidamente embalado e identificado, (a identificação do produto 
deve incluir as coordenadas da empresa, uma foto do produto em local exterior 
e visível) 
 

 Assegurar o levantamento do produto no dia e horário combinado, bem como 
garantir novo embalamento para o retorno. 

 

 Caso se verifique a necessidade de alteração de algum produto (cor, tamanho, 
textura, matéria prima, entre outras possíveis especificidades) solicitada pelo 
decorador, as empresas devem garantir a sua execução, bem como a entrega 
da peça em data a indicar, de forma a não comprometer a exposição. 

 

 Disponibilizar informação sobre o produto a expor, bem como fotos e outros 
elementos gráficos que se considerem necessários para uma eficaz promoção 
 

 As despesas de deslocação de colaboradores de empresas, participantes no 
projeto, é da total responsabilidade das mesmas, sendo as despesas afetas a 
estas deslocações imputadas às empresas. Caso se verifique estas deslocações 
deverão informar a AICEP com antecedência, apenas podendo considerar um 
passe de entrada por empresa. 
 
 

A AICEP reserva-se o direito de proceder à seleção final dos participantes, de acordo 
com a decisão do decorador, ou cancelar a ação, em função de fatores que considere 
relevantes para uma eficaz execução do evento. 


