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Exponor

14 a 16  
Abril

2023

8ª 
Edição

www.expomecanica.pt

CONTACTOS DA KIKAI

+351 967 758 271
+351 963 977 068

Rua Rainha D. Estefânia 246, 8º andar, sala 27, 4150-303 Porto, Portugal

geral@kikai.pt

PT 510 951 503

SÓNIA RODRIGUES
CÁTIA SANTOS

MORADA

EMAIL

NIF

salão de
equipamentos
serviços
e peças auto

Organizador:

Boletim de Inscrição
DADOS DA EMPRESA
(Importante: toda a documentação relativa ao material de contratação - recibos de pagamento, contrato de expositor, etc. - serão enviados para o endereço de email do contacto comercial.)

NOME DA EMPRESA / NOME REGISTADO __________________________________________________________  NIF __________________________
NOME COMERCIAL / DENOMINAÇÃO NA FEIRA __________________________________________________________________________________
MORADA ______________________________________________________________________________________________________________________
PAÍS ________________________________  LOCALIDADE __________________________________  CÓDIGO-POSTAL _________________________
WEBSITE _______________________________________________________________________________________________________________________

(1) email para onde serão remetidos os dados do usuário e password para poder aceder à Zona de Expositores do site.

NOME REGISTADO _______________________________________________________________________________  NIF __________________________
MORADA ______________________________________________________________________________________________________________________
PAÍS ________________________________  LOCALIDADE __________________________________  CÓDIGO-POSTAL _________________________
WEBSITE _______________________________________________________________________________________________________________________
PESSOA DO CONTACTO _____________________________________________________________  CARGO __________________________________
EMAIL(2) ______________________________________________________  TEL ____________________________  FAX _____________________________
MORADA PARA ENVIO DE FATURA (INDICAR APENAS SE FOR DIFERENTE DO ANTERIOR)               
MORADA ______________________________________________________________________________________________________________________
PAÍS ________________________________  LOCALIDADE __________________________________  CÓDIGO-POSTAL _________________________
PESSOA  DO  CONTACTO _________________________________________________________________________  CARGO _____________________
No caso da Empresa Inscrita designar outra entidade para efectuar os pagamentos relacionados com a sua participação, deverá fornecer todos os dados necessários de faturação. Se a entidade designada falhar 
em efectuar os respectivos pagamentos nos prazos previstos, a Empresa Inscrita responderá sobre os mesmos a pedido da Kikai.
(2) email para onde serão remetidos os dados do usuário e password para poder aceder à Zona de Expositores do site.

DADOS DE FATURAÇÃO
MARQUE ESTE QUADRADO SE OS DADOS DE FATURAÇÃO FOREM OS MESMOS DA EMPRESA EXPOSITORA

PESSOA RESPONSÁVEL PELA PARTICIPAÇÃO ______________________________________ CARGO _________________________________
EMAIL ______________________________________________________  TEL ____________________________  FAX _____________________________
CONTACTO COMERCIAL ____________________________________________________________ CARGO __________________________________
EMAIL(1) ____________________________________________________  TEL _____________________________  FAX _____________________________

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Data limite de inscrição: 17 de Março de 2023
N.B.
1º. A requisição de espaço ou de serviços, pelos Expositores, através do B.I., obriga ao pagamento integral dos mesmos.
2º. Em casos de desistência, apresentada por escrito e com a antecedência mínima de 30 dias em relação à data de inicio da exposição, a Organi- 
zação poderá isentar os inscritos do pagamento das prestações em divida.
A Organização informará a empresa da decisão tomada, no prazo de 5 dias úteis a contar da data de receção do pedido de desistência.

DURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

14 a 16 de Abril de 2023

HORÁRIOS

Montagem: 
Exposição: 

          
Desmontagem:

10 a 13 de Abril das 8h às 19h (no último dia de montagem o horário será alargado até às 24h)
Dia 14 de Abril (sexta-feira): 10h-20h
Dia 15 de Abril (sábado): 10h-20h
Dia 16 de Abril (domingo): 10h-19h
      Dia 16 das 19h às 22h // Dia 17 e 18 das 8h às 19h

N.B. A Organização reserva-se o direito de alterar os horários de montagem/desmontagem/exposição, sem pagamento de qualquer indemnização.

(A constar no Catálogo Oficial)
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SETORES DA EMPRESA

1. Peças Auto 
Cadeia Cinemática

Carroçaria

Interior

Acessórios de carga

Peças e serviços para veículos antigos

Chassis

Peças e componentes

Unidades de controlo para equipamento original de energia alternativa

Peças regeneradas, restauradas e renovadas para turismo e veículos comerciais

Óleos, lubrificantes, refrigerantes e outros líquidos

MENCIONE AS MARCAS NAS LINHAS DISPONÍVEIS

2. Eletrónica e Sistemas 
Motores elétricos

Sistema elétrico

Eletrónica de conforto

Iluminação do veículo

Sistemas de assistência à condução 

3. Acessórios e Tunning 
Principais acessórios para veículos de motor

Info de lazer

Unidades de controlo alternativas

Reboques para carros e comerciais ligeiros, peças sobresselentes e  acessórios 
para reboques 

Tuning, clube desportivo, sistemas de rendimento, desenho técnico, personalização

Veículos especiais, equipamentos e modificações

Jantes de liga leve, pneus e sistemas de controlo de pressão de pneus

MARCAS:

MARCAS:

MARCAS:

4. Reparação e Manutenção
Equipamento e ferramentas para oficinas

Pintura e proteção contra a corrosão

Caravanas e autocaravanas

Eliminação e reciclagem de resíduos

Formação básica e avançada

Reparações de chapa

Carroçarias para veículos comerciais ligeiros e pesados

Serviço de reboque, assistência de acidentes, serviços de mobilidade

Equipamento para concessionários

Restauração e manutenção de veículos antigos

MARCAS:

5. TI e Gestão 
Planificação e construção do concessionário

Gestão e controlo de reclamações

Gestão de oficinas

Fornecedores de internet, dados de mercado e campanhas

Mobilidade

Finanças e comercialização de franquias/redes

Sistemas de Gestão de distribuidores

Marketing de oficinas

Regeneração económica, iniciativas de grupos ou associações

MARCAS:

6. Estações de serviço e Lavagem de carros 
Reabastecimento

Óleos e lubrificantes

Infraestruturas de recarga de energias alternativas

Lavagem e proteção

Infraestruturas de carga

Loja de conveniência

MARCAS:

7. Associações e Revistas 
Instituições do setor Editores

MARCAS:

ÁREA DE EXPOSIÇÃO - MODALIDADE E TARIFAS DE PARTICIPAÇÃO
A ACEITAÇÃO DEFINITIVA DA PARTICIPAÇÃO ESTÁ RESERVADA À KIKAI, DE ACORDO COM AS NORMAS GERAIS DE PARTICIPAÇÃO, QUE SERÁ AJUSTADO O MÁXIMO POSSIVEL AO PEDIDO DO SOLICITANTE.

• Espaço pretendido              m2           

Só Espaço (valor por m2) Stand tipo com área de               m2

Área Expositores da 
última edição Novos Expositores

9 a 36 m2

37 a 81 m2

82 a 143 m2

> = 144 m2

60,00 €

58,00 €

56,00 €

54,00 €

70,00 €

68,00 €

66,00 €

64,00 €

Área Focos Tomadas

9m2

18m2

27m2

36m2

5

10

12

14

1

2

2

3

Mobiliário Preço

1 mesa redonda + 3 cadeiras

1 mesa redonda + 3 cadeiras

1 mesa redonda + 3 cadeiras

1 mesa redonda + 3 cadeiras

300,00€

580,00€

860,00€

1.140,00€

Nº de frentes        2(+10%)        3(+15%)        4(+20%)

Associado __________________________________________

Localização / Espaço nº _____________________________
Para empresas estabelecidas em território português, aos valores indicados acresce IVA à taxa legal em vigor.
Para as restantes empresas esta operação não fica sujeito ao IVA português.
No caso de empresas da União Europeia, o expositor será responsável pelo IVA que, no seu caso, esteja previsto no seu país de origem.

Inclui: estrutura em alumínio anodizado cor natural, alcatifa, paredes em MDF laminado 
branco, quadro eléctrico monofásico -3kw, 1 tomada elétrica, focos de iluminação de 100 
watts, placa com identificação do expositor até 30 carateres e 7,5cm de altura, 1 mesa,           
3 cadeiras e seguro de responsabilidade civil.

Indique o nome que deseja que apareça na placa do stand (máximo 30 carateres)

NOME DA PLACA DO STAND 

x
Configuração

x
Configuração

Segurança do veículo
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PRAZOS, FORMAS DE PAGAMENTO E VALORES

FORMAS

A inscrição só é efetiva quando acompanhada do respectivo pagamento.
      Cheque nº______________________________    Banco _____________________ 
  
      Transferência a: Kikai Eventos Lda                   
      Banco Millenium BCP                NIB 0033 0000 45445844615 05             
      IBAN PT50 0033 0000 45445844615 05            SWIFT BCOMPTPL

                          
Enviar cópia do comprovativo de pagamento para geral@kikai.pt

TAXAS

A. Inscrição
Com a inscrição será pago o montante de 300€  + IVA que inclui:
1. Inscrição no Catálogo Oficial da Exposição (disponível também no site), garantindo a seguinte divulgação:
   - Inscrição do logótipo e nome da empresa na lista geral de expositores
   - Inscrição por ordem alfabética, na lista de expositores com indicação do nome da empresa, endereço, localização do stand, designação dos 
produtos, marcas e representadas.
2. Smartbadge leitor de dados de visitantes.
3. Página de publicidade no catálogo digital.
4. Participação na plataforma MatchMaking com loja virtual.
5. Por cada módulo de 9m2 de área de exposição, o expositor recebe 10 convites físicos e/ou digitais.
6.  Cartões de Livre Trânsito conforme a tabela:

Nº de módulos de stand Montagem / Desmontagem
1 a 2

3 a 6

7 a 12

13 a 20

5

8

12

18

Exposição Parque Automóvel

5

8

12

18

2

3

5

7

21 a 30 20 20 10

7. Seguro de responsabilidade civil, destinado à cobertura de danos patrimoniais e/ou não patrimoniais, resultantes de lesões materiais e/ou 
corporais, causadas acidentalmente a terceiros, pelos Expositores, nas instalações da Exponor, durante a feira. O seguro cobre ainda a responsa-
bilidade civil cruzada.
N.B. Exclusões constantes no capítulo VII, artigo 33º do Regulamento Geral de Feiras e Exposições da Exponor.

A Organização recorda que os Expositores deverão efectuar obrigatóriamente um seguro dos produtos e materiais         
expostos, já que estes são da responsabilidade dos Expositores, declinando a Kikai qualquer responsabilidade em caso 
de furto ou desaparecimento de bens durante os períodos de montagem, realização e desmontagem.

B. Energia elétrica 
5,00€/m2 + IVA
C. Resíduos
1,50€/m2 + IVA

Espaço _______________€ 

Frentes _______________€ 

Stand _______________€ 

Taxa de Inscrição _______________€ 

Taxa Energia + Resíduos _______________€ 

Acessórios/Extras _______________€  

Desconto Associado _______________€ 

Sub Total _______________€ 

IVA _______________€ 

Total _______________€ 

VALORES

ÁREA DE MATCH MAKING
Objetivos da plataforma: Facilitar o cruzamento de experiências, “expertise” e negócios. Incentivar encontros entre comprador e vendedor com o 
produto certo. Estimular a ligação entre as marcas e um universo exponencial de compradores nacionais e internacionais, visitantes e jornalistas. 
Ser uma fonte contínua de inspiração para todos os profissionais do setor.

A presença na plataforma digital proporcionará várias oportunidades: Marketplace onde o negócio B2B decorrerá apenas entre empresa e 
possível comprador. Networking sem paralelo. Agendamento de pedidos de reuniões videochamadas e mensagens instantâneas, conferências, 
workshops e formações online. Acesso a um programa com conteúdos, bem como vídeos e entrevistas de diversas marcas. 

Acesso total à plataforma, durante um mês: 1 semana antes da feira 3 dias de feira 3 semanas depois da feira.

ATIVIDADE DA EMPRESA

Fabricante Exportadora / Importadora

Distribuidor Serviços

Grupos de compra Media Especializada (comunicação)

Associações e Organizações

PRAZOS
30% com a Inscrição
35% após 60 dias da data de inscrição
35% até à data limite de 17 de Março de 2023
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CONDIÇÕES LEGAIS

Uma vez acordados os detalhes definitivos da sua inscrição, receberá a respetiva fatura e planta atualizada com a sua localização. Recordamos que 
será necessário, dentro dos prazos estabelecidos, o pagamento dos mesmos.

Com esta inscrição, a empresa afirma conhecer e aceitar as Normas de Participação de Expositores da Kikai Eventos, que se rege pelo Regulamento 
Geral de Feiras e Exposições e Regulamento Técnico da Exponor - Feira Internacional do Porto, com a finalidade de gerir a sua relação com a Kikai 
e a sua participação na feira. Ao remeter os seus dados, expressamente autoriza a utilização dos mesmos para realizar comunicações periódicas, 
inclusive por meios eletrónicos, para informar sobre a atividade da feira, como atividades, conteúdos e serviços. Assim sendo, autoriza que os 
seus dados profissionais (denominação social do nome comercial, morada e email, número de telefone e fax e pessoa de contacto) podem ser 
comunicados, com obrigação de confidencialidade, às empresas que colaboram com a Kikai, prestando serviços auxiliares e de valor adicional da 
mesma, com a finalidade de que lhe façam chegar informações sobre as suas atividades e serviços. Os direitos de acesso, retificação, oposição e 
cancelamento destes dados poderão exercer-se através de carta dirigida à Kikai ou via email para geral@kikai.pt.

Ajude-nos a manter os dados atualizados comunicando-nos qualquer alteração dos mesmos.

Em caso de força maior, o organizador poderá suspender o cumprimento das obrigações contidas nos contratos com os expositores durante o 
período em que a causa de força maior subsista, ou resolver os contratos, total ou parcialmente, em qualquer momento e com efeitos imedia-
tos, entendendo-se que o organizador não deverá compensar os expositores em nenhuma circunstância. Se o evento for cancelado, atrasado ou 
for interrompido por um acontecimento imprevisto ou de força maior, o organizador não será considerado responsável, em caso nenhum, e as 
quantias pagas pelos expositores poderão ser retidas pelo organizador para se certificar de que não será exercida qualquer acção de reclamação 
por danos e prejuízos ou serem transferidas para um momento que seja possível a realização do evento. Neste sentido, os expositores assumirão 
exclusivamente o risco do evento, não podendo reclamar qualquer indemnização pelos danos e prejuízos ou qualquer outra acção de reembolso.

As reservas não poderão ser objecto de anulação ou modificação unilateral por parte do expositor. As anulações deverão ser efectuadas medi-
ante comunicação fidedigna dirigida ao organizador. Os pedidos de redução do espaço concedido ao expositor nos Stands serão considerados 
e tramitados como uma anulação. Em caso de anulação do contrato e independentemente da causa, aplicar-se-ão as regras seguintes: (i) se a 
anulação tiver lugar com 30 dias ou mais de antecedência em relação à data da exposição, o expositor pagará como indemnização uma quantia 
equivalente a 100% do preço acordado, e (ii) Caso o expositor não ocupe o Stand, o organizador poderá optar, ao seu critério exclusivo, por ofere-
cer o Stand a outro expositor. (iii) Caso por qualquer circunstância que fique fora do controlo do organizador (incluindo a título enunciativo e não 
limitativo, qualquer acção do proprietário do evento, greves ou qualquer outro tipo de contingência laboral que afecte o pessoal do organizador) 
seja necessário modificar a data ou a localização do evento, o organizador poderá optar por, ao seu critério exclusivo: a) anular, b) mudar de lo-
calização ou alterar a data da totalidade ou parte do evento, c) desmontar ou alterar a organização do evento, d) reduzir o período de preparação 
do evento, sem direito a devolução do preço pago pelo expositor. O montante da devolução ao expositor não será, em caso nenhum, superior ao 
preço pago pelo expositor.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL, CARIMBO E DATA

Data

______/_______/___________

Assinatura e Carimbo

_______________________________________________________________________________________________

CARTÕES DE ACESSO

Carta de Legitimação
Esta carta, sem a qual o expositor não poderá iniciar os trabalhos de montagem do stand, só será entregue após a liquidação integral de todos 
os débitos.

Cartões de expositor e bilhetes de parque 
Poderão ser adquiridos cartões de expositor e bilhetes de parque adicionais aos seguintes custos unitários:
Cartão de expositor: 4,00€ + IVA
Bilhetes de parque: 10,00€ (IVA incluído)

STANDS E SERVIÇOS TÉCNICOS

Montagem de stands
O Expositor deverá informar a Organização (geral@kikai.pt) sobre quem irá efectuar a Montagem/Desmontagem do seu stand. Às construtoras 
de stands será cobrada uma taxa de 3,00€/m2.
Serviços técnicos e materiais extra para stands
Está disponível um vasto conjunto de serviços técnicos e de materiais para stands, incluindo mobiliário, no site da expoMECÂNICA.  Os pedidos 
deverão ser efetuados através do e-mail geral@kikai.pt.

Tendo tomado conhecimento do conteúdo do Regulamento de feiras da Exponor, declaramos aceitar todas as condições aí descritas.
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