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Organização
A organização do evento Brut Experience 2019 Lisboa está a cargo da empresa ivinum, unipessoal
lda, através da sua marca comercial Enóphilo®.
Contactos
ivinum unipessoal lda
Rua Prof. Mário Chicó nº32, 1600-645 Lisboa
Responsáveis:
Luis Gradíssimo
Telefone: 963 078 336

José Miguel Dentinho
Telefone: 962 920 627

Email: info@brutexperience.pt

Site: www.brutexperience.pt

Data e Local
1 de Junho de 2019. O evento irá realizar-se no hotel Marriott Lisboa.
Horários
Horário de Entrada dos Expositores: 13-14h
Horário de Abertura a Profissionais e Comunicação Social: 15-16h
Horário de Abertura ao Público: 16-20h
Horário de Saída dos Expositores: 20-21h
Área do expositor
O recinto terá três zonas de serviço, onde serão distribuídos os expositores, com champanheiras,
cuspideiras, identificadores de mesa e outros materiais.
Cada expositor poderá requisitar um ou vários pontos de exposição. Cada um deles poderá ter até
duas pessoas, e será composto por uma champanheira, cuspideira e identificador de mesa. Nele
poderão ser promovidas até 6 referências de espumantes.
Cada ponto de exposição poderá ser partilhado por 2 entidades diferentes, desde que o número
total de espumantes não exceda as 6 referências previstas para cada ponto.
No final do evento, cada produtor deverá efectuar a entrega destes artigos à organização. Quebras
ou não devoluções serão cobradas posteriormente, com os seguintes valores:
Copo: 5,00€+IVA
Cuspideira: 15€+IVA
Identificador de Mesa: 25€+IVA
Champanheira: 50€+IVA
O ponto de serviço terá uma decoração simples, apenas com toalha e a identificação do produtor,
cedida pela organização, com o logótipo fornecido pelo expositor. A decoração de todo o espaço é
da exclusiva responsabilidade da organização, não sendo permitida a colocação de roll-ups ou
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outros materiais promocionais fora do ponto de exposição. Não será permitido colocar na mesa
brochuras institucionais e outros materiais promocionais, mas poderão ser entregues aos
visitantes.
No momento de entrada dos expositores, serão entregues as credenciais e os livre-trânsitos aos
dois elementos (um elemento para os casos de pontos partilhados) indicados no boletim de
inscrição. Copos de prova adicionais poderão ser solicitados à organização, por um custo unitário
de 5,00€ +IVA.
A organização disponibiliza gelo aos expositores, para que possam climatizar os seus espumantes,
que será distribuído ao longo do evento, à medida das necessidades.
Neste evento não é permitida a venda directa ao público, no local.
Convites
A organização oferece 5 convites (Oferta de entrada) a cada produtor inscrito, por cada ponto de
exposição (2 convites para os pontos partilhados, por expositor). Cada convite adicional terá um
custo de 7€ +IVA.
Bilhetes
O evento é público e qualquer pessoa poderá entrar mediante apresentação de convite ou
aquisição de bilhete. O bilhete terá um custo unitário de 15€ (IVA incluído), que inclui a oferta de
um copo de espumante. A organização reserva-se ao direito de alterar o preço do bilhete sem
qualquer aviso prévio.
Inscrição
Para formalizar a inscrição, o expositor deve imprimir e preencher a ficha de inscrição. Assinar a
ficha de inscrição implica o acordo com este regulamento. Depois de assinada, esta deverá ser
submetida à organização, por email (digitalização da ficha) ou por carta (original).
A inscrição será sujeita à disponibilidade de lugar e confirmada após validação dos dados de
inscrição e do respectivo pagamento. O pagamento da inscrição deverá ser feito por transferência
bancária, à ordem de ivinum, unipessoal Lda, IBAN PT50.0036.0121.99100052798.64, do banco
Montepio Geral.
Para pagamentos até 1 de Abril, a participação neste evento tem um custo de 190€+IVA por ponto,
ou 95€+IVA por ponto partilhado para os produtores que tenham participado no concurso Brut
Experience, e 240€+IVA por ponto, ou 145€+IVA para ponto partilhado para quem não tenha
participado no concurso.
Para pagamentos posteriores a 1 de Abril, a participação no evento terá um custo de 250€+IVA
por ponto ou 145€+IVA por ponto partilhado para os produtores que tenham participado no
concurso e 290€+IVA por ponto, ou 195€+IVA por ponto partilhado para os restantes.
As inscrições encerram a 1 de Maio ou assim que forem preenchidos os lugares disponíveis para o
evento.
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