
 

 
 

 

                                                                   Balneário Camboriú, 25 de abril de 2022. 
PROPOSTA V 

 
À COSTA VERDE MAR 
A/C Sra. Vivian Floriani  – Assessora Técnica 
 
Prezada Senhora, 
 
       Conforme contato, apresentamos proposta de participação como EXPOSITOR 
na 27ª BNT Mercosul, que será realizada no Centreventos de Itajaí (SC) nos dias 
27 e 28 de maio de 2022. 
       Buscando inovar e aprimorar o evento em busca de resultados mais efetivos 
para todos os expositores, voltamos com nossa feira presencial. 
      Há 26 anos, a BNT MERCOSUL tem como principal objetivo o fortalecimento 
da atividade turística NACIONAL, reunindo profissionais de turismo para a 
geração de novos negócios entre FORNECEDORES e COMPRADORES do BRASIL e 
AMÉRICA DO SUL. 

         A BNT MERCOSUL já se firmou no mercado de feiras de turismo no Brasil, 
tornando-se um evento completo com inúmeras oportunidades para 
profissionais de turismo fortalecerem seu relacionamento junto aos 
OPERADORES, AGENTES DE VIAGENS e IMPRENSA.  

         Temos como principal diferencial a venda de produtos nacionais para o 
mercado nacional e Mercosul, nossos expositores são em quase sua totalidade 
brasileira e, nossos compradores de todo o Brasil e América Latina. 

       Somos um evento completo, oferecemos estandes padronizados com 
MONTAGEM PLUS, além de PROJETOS ESPECIAIS (personalizados 
individualmente, segundo demanda do expositor) estandes com SALA DE 
CAPACITAÇÃO (auditório mobiliado e montado com equipamento áudio visual) e 
BUSINESS CENTER (Rodada de Negócios). 
        Nossas Salas de Capacitação são um verdadeiro sucesso, atingimos o número 
de 3.321 profissionais capacitados por diversos governos e produtos.  
 
        Com horários pré-agendados e códigos de barras nas credenciais dos agentes 
de viagem e FAMTURS, conseguimos garantir a presença dos agentes de viagens   
em todas as capacitações ministradas durante os dois dias presenciais. 
 
 
 



 

 
 

 
 
         No ano de 2021, realizamos nosso evento de forma virtual, suprindo assim 
nossa demanda de informações   e relevância no mercado de agentes. 

Abaixo alguns dados do evento: 

 

 
 
      Na expectativa de sua resposta, estamos à disposição para informações e 
esclarecimentos complementares,lembrando que nosso mapa de reservas de 
estandes   muda constantemente e, por este motivo, recomendamos que seja 
realizado o bloqueio e confirmações o antes possível,pois somente com a 
confirmação oficial garantimos bloqueio de sua area. 

 
Segue proposta para apreciação e decisão participativa em nossa feira. 

Atenciosamente  
 
 

 

Genivaldo Goes 
CEO – Grupo BNT MERCOSUL 



 

 
 

 
 

Estandes nº 08/09/10/11/12/13 – 44m²  
PISO  de esquina com Projeto Especial  

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

PISOS 08/09/10/11/12/13 – 44m² 

C.V  



 

 
 

 
Promotora e Organizadora: 
Razão Social: BNT FEIRAS E CONGRESSOS EIRELI 

Nome Fantasia: BNT MERCOSUL 

CNPJ / CGC: 00.376.660/0001-71 

Inscrição Estadual: Isento       -         Inscrição Municipal: 9.595 

Endereço: Rua Idelfonso Manoel Martins,Nº252 – Barra, Balneário Camboriú/SC -  

CEP 88.330-160  

Fone: (47) 99652-4561 

Montadora Oficial e Exclusiva 
Razão Social: Espaço Stand Montagem Ltda. 
Nome Fantasia: CONCEPT Stands 

CNPJ / CGC: 00.376.660/0001-71 

Inscrição Estadual: Isento            

Inscrição Municipal: 9.595 

Endereço: Av. Rui Barbosa, nº259 Salas 06 e 07- CEP 88.331- 510 

Balneário Camboriú/SC  

Fone: (47) 3367-1033 

Responsável: Liliane de Mello 

CPF: 021.212.349-18 

A CONCEPT Stands é nossa montadora oficial e exclusiva. 

Tipologia do Evento:  Feira de Negócios Turisticos 

Porte do Evento: Médio 

Público Alvo: Agentes de viagens, operadores, hoteleiros, imprensa 

especializada,atrações turisticas,destinos nacionais e de  Mercosul. 

Objetivos: Fomentar negócios e divulgar destinos. 

Periodo do evento:  Dias 29 e 30 de maio de 2020. 

Estimativa de público: 6.500 pessoas. 

Programação do Evento:  
27/05/2022: Feira de negócios na cidade de Itajaí/SC  das 14hs as 20hs   

28/05/2022: Feira de negócios na cidade de Itajaí/SC  das 14hs as 19hs   

28/05/2022: Rodada de negócios entre expositores privados e Operadores de Brasil e 

Mercosul das 08hs as 13hs. 
 

  

Dados da última edição PRESENCIAL: 24 e 25 de maio de 2019.  

 
 
 
 
 



 

 
 

 
PROPOSTA  

-PISO com 44m² de esquina conforme mapa apresentado. 
✓ R$68.640,00 (Sessenta e oito mil seiscentos e quarenta reais)  
-PROJETO ESPECIAL estande desenvolvido: 

✓ R$73.862,00(Setenta e três mil oitocentos e sessenta e dois reais)  
 

✓ Valo total R$142.502,00 
(Cento e quarenta e dois mil quinhentos e dois reais) 

-Pagamento com prazo final de quitação dia 20/05/2022, ou através de CARTA DE 
EMPENHO recebido até a mesma data. 

 
BLOQUEIO - FORMA DE PAGAMENTO: 

Validade desta para manter a área bloqueada: 

 Após a escolha da área o estande é bloqueado, neste período deverá ser enviada a ficha 

de bloqueio preenchida para que seja emitido o contrato.  

Caso isto não ocorra, o espaço escolhido será disponibilizado para outro expositor.  

Forma de participação: Deve ser realizado contrato de participação e assinado pelo 

responsável legal. A ocupação do estande se dá somente mediante apresentação do 

empenho e contrato assinado. 

Montagem de estande: Caso opte pelas montagens de estande, (padrão da feira) já 

estarão inclusas todas as despesas de taxas iluminação, ART’s. No que se refere ao 

projeto apresentado e aprovado.  

Montadora Oficial e Exclusiva da feira CONCEPT STANDS. 

Documentação: Encaminhar-nos a lista de documentos para o processo de 

participação na 27ª Edição da BNT no e-mail coordenacao@visitebc.com.br  

 

Atenciosamente; 

 

 

Genivaldo Goes 
CEO – Grupo BNT MERCOSUL 
CPF: 083.645.718-85 

RG: 18.661.840-2 SSP/SP 

mailto:coordenacao@visitebc.com.br

