
 

 

Foz do Iguaçu, 20 de Setembro de 2022. 

 

A/C 

Viviane Floriani 

CITMAR 

PROPOSTA DE MONTAGEM 

Prezados, 

Segue abaixo dados relevantes da montagem de stand: 

 

NOME DO EVENTO: 

Festival das Cataratas – 17ª Edição 

PERÍODO DO EVENTO: 

30 de Novembro, 1 e 2 de Dezembro de 2022  

LOCAL: 

Rafain Palace Hotel & Convention Center, Foz do Iguaçu-PR 

DESCRIÇÃO DO EVENTO: O Festival das Cataratas é um evento com abrangência 

internacional, composto por eventos complementares e paralelos, que efetivam ações 

de geração de negócios e de responsabilidade socioambiental e inovação para com 

o Destino Iguassu, com o mercado nacional e internacional, e como poucos alcança 

o propósito num único espaço e período de tempo.  

Feira de Turismo e Negócios: Reúne atividades e encontros de interesse 

profissional, associativo, institucional, de caráter comercial, promocional, técnico, 

científico e social. Aumenta os empregos diretos e indiretos, a receita, a permanência, 

contribui para o desenvolvimento, e dissemina boas práticas do turismo sustentável.  

OBJETIVO GERAL: O Festival das Cataratas tem como objetivo principal fomentar a 

geração de negócios, o incremento de empresas, o desenvolvimento sustentável, a 

disseminação de ciência e tecnologia e de novas técnicas de gestão em Turismo, 

impactando positivamente em toda a cadeia produtiva do turismo. 

 

 

 



 

 

 

 

PÚBLICO-ALVO: 

Indústria de turismo e inovação e inteligências sustentáveis. 

A presente proposta refere-se a disponibilização de espaço com montagem especial 

durante o 17º FESTIVAL DAS CATARATAS no período de 30 de Novembro a 02 

de Dezembro de 2022. 

Valor p/ m²: R$ 759,00 

Espaço 12m² - estande nº. 103 

Valor do Piso ............................................................................................ R$ 9.108,00 

 

MODELAGEM DO STAND:  

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

DESCRIÇÃO DO STAND:  

Estrutura: 

Paredes  

• Em marcenaria revestidas em lona com a cor padrão da marca; 

• Parede 1: revestida em lona com cor padrão da marca; 

• Aplicação de marca em relevo com iluminação backlight em forma de linha de 
led; 

• Parede 2: revestida em lona com cor da marca; 
 

Estrutura de pergolado 

• Em marcenaria revestidos em bagun das cores da marca, cada pilar 
medindo: 20 x 20 x 300 e cada viga medindo 20 x 10 x 300; 

 

Guarnição para colocação de luminárias focais em MDF revestida de bagun na 

tonalidade da marca. 



 

 

 

 

Floreira  

• Floreira em MDF revestida em bagun branco; 

• Vegetação da época com cobertura total de espaço; 
 

Piso 

• Piso em elevação 3cm com bordas chanfradas em MDF branco; 
 

 

Mobiliário: 

• Balcão em MDF branco com dimensão de 100 x 100 x 50 cm, com prateleira, 
portas e chaves; 

• Mesa bistrô com 2 banquetas; 

• Mesa com estrutura em metal e tampo em vidro; 

• Banqueta com estrutura em metal e assento estofado em couro ecológico 
branco; 

• Banqueta para balcão; 

• Banqueta com estrutura em metal e assento estofado em couro ecológico 
branco; 

 

Banco estilizado e exclusivo 

• Dimensão 257 x 70 x60 cm em MDF revestido de lona fosca na cor padrão; 

• Almofadas nas cores aproximadas do padrão da marca (3 peças); 
 

Elétrica 

• Luminárias tipo paflon LED 12 W 17 peças 
 

Equipamento 

• Televisor 50’; 
*o pendrive com material deverá ser fornecido pelo EXPOSITOR 

 

Credenciais 

• 10 credenciais como EXPOSITOR 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Valor da Montagem ................................................................................ R$ 20.337,50 

(vinte mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)  

Valor por M² ............................................................................................. R$ 1.694,80 

(mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos) 

Valor total .............................................................................................. R$ 29.445,50 

(vinte e nove mil, quatrocentos quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) 

 

Forma de pagamento: à vista/parcelado 

Proposta válida até: 30/09/2022 

 

CONTRAPARTIDA:  

• 01 (um) story da empresa no Instagram do FESTIVAL DAS CATARATAS; 

• 01 (um) post sobre a empresa/marca nas redes sociais do FESTIVAL DAS  
CATARATAS; 

• Envio de 01 (um) e-mail marketing com conteúdo e imagens (conteúdo  
enviado pelo expositor e produzido pelo FESTIVAL DAS CATARATAS; 

 

Certos de vosso engajamento, agradecemos a atenção e qualquer dúvida, estaremos 

ao inteiro dispor. 

Atenciosamente, 

 

 

 

MAYARA GABRIELA MOMO DE ANGELI 

De Angeli Eventos e Empreendimentos Ltda. 


