
 

 

 

 

Locação de Estandes 

 

Convidamos a sua empresa a fazer parte do Startpsi - Congresso Brasileiro de 

Inovação em Avaliação Psicológica, Neurociências e interdisciplinaridades. O evento visa 

apresentar perspectivas inovadoras no diálogo com a prática, pesquisa e o mercado, 

rompendo fronteiras para estudar e abordar o bem-estar, além dos transtornos mentais. 

Conferencistas internacionais, palestrantes de todo o país, empresas e startups apresentarão 

os mais diversos contextos de inovação e empreendedorismo na área da Psicologia, 

Fonoaudiologia, Medicina, Psicopedagogia e interdisciplinaridades.  

 

Onde: Centro de eventos do BarraShoppingSul - Porto Alegre/RS .  

Quando: 13 a 15 de setembro de 2018.  

Quem: O público alvo é formado por profissionais, pós-graduandos, universitários, 

empresários e startups relacionados ao tema. Pretende-se receber aproximadamente 

1.000 participantes.  

 

O complexo possui área de 2.200mts e incluirá auditórios simultâneos e espaço para 

exposições. Então sua empresa está interessada em ter um estande no startpsi, é muito 

simples. Confira as regras: 

 Para obter um estande de 6m² no evento o investimento é de R$2.000,00 

 Montagem e organização do estande é de inteira responsabilidade do contratante, 

devendo ser realizada com a montadora oficial, conforme normas do evento. 

 Montagem um dia antes do evento (horário será informado posteriormente) e 

desmontagem imediatamente após o final do evento. Não será permitida a desmontagem 

durante o evento. 

 A organização do evento não se responsabiliza por produtos, equipamentos, objetos ou 

qualquer tipo de material deixados nos estandes. 

 Não é permitido chuva de prata, fog, plotagens em paredes e pisos, perfuração ou grampos 

no piso dos praticáveis (palco). Enfim, nada que possa danificar a estrutura do CE BSS ou 

colocar em risco a segurança do público, técnicos, participantes e produtores; 

 É terminantemente proibida a utilização de solvente e tintas óleo no interior do Centro de 

Eventos, por causa do risco de incêndio e, se tratando de um local fechado, o risco de 

intoxicação; 

 É terminantemente proibida a utilização de botijões de gás, fritadeiras e demais preparos 

de alimento que gerem cheiro forte no interior do CE BSS; 

 Também não são permitidas velas, materiais inflamáveis, bolas de sabão, confetes, nem 

acesso do público portando faixas com sarrafos. 

 

Mais informações, solicite contato com nossa equipe de comunicação através do e-

mail marjana.comunicacao@projecto-psi.com 


