
 

 

Proposta de Investimento 9ª Edição Suinfest-Feira Mineira de Suinicultura 

      Consolidada como a mais importante Feira Mineira da Suinicultura, a 9º Edição da 

Suinfest será realizada nos dias 05, 06 e 07 de julho de 2016.O evento é marcado pela 

qualificação do público, presença efetiva de suinocultores, palestras voltadas para a 

realidade e oportunidade do setor. Além de uma ótima oportunidade para realizar bons 

negócios e estreitar o relacionamento com o produtor rural. 

Ficha Técnica 

       Participação de 2.000 visitantes divididos em: produtores, técnicos, estudantes, 
representantes de associações estaduais. 

      Ampla estrutura de montagem: 627m² de estandes 

                                                        2.000m² de tendas 

       Visite nosso site www.suinfest.com.br e veja o sucesso das edições anteriores. 

 

Investimento 

Estande 9m² 

        Especificações: 

 Montagem básica paredes em TS na cor branca, piso em carpete vermelho, 

iluminação em spot, 01 tomada de 110v; 

 01 testeira digitalizada colorida de identificação curva com a logomarca; 

 01 mesa de vidro e 03 cadeiras; 

          Opção 01: Valor R$10.600,00 (dez mil e seiscentos reais) 

                            Contrapartida: Participação 9ª Edição da Suinfest e participação                                               

        da Cerimônia de encerramento das Atividades de 2016, realizada em Dezembro. 

           

           Opção 02: Valor R$8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) 

                             Contrapartida: Participação 9ª Edição da Suinfest 

 

Estande 18m² -canto 

        Especificações: 

 Montagem básica paredes em TS na cor branca, piso em carpete vermelho, 

iluminação em spot, 01 tomada de 110v; 
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 01 testeira digitalizada colorida de identificação curva com a logomarca; 

 02 mesas de vidro e 06 cadeiras; 

             Opção 01: Valor R$12.800,00(doze mil e oitocentos reais) 

                               Contrapartida: Participação 9ª Edição da Suinfest e Cerimônia de 

Encerramento das Atividades 2016, em Dezembro   
            

               Opção 02: Valor R$11.000,00 (onze mil reais) 

                                  Contrapartida: Participação 9ª Edição da Suinfest 

 

Estande 18m²-centro 

        Especificações 

 Montagem básica paredes em TS na cor branca, piso em carpete vermelho, 
iluminação em spot, 01 tomada de 110v; 

 02 testeiras digitalizada colorida de identificação curva com a logomarca; 

 02 mesas de vidro e 06 cadeiras; 

 Logomarca no pórtico de entrada; 

 Logomarca no folder de programação do evento. 

               Opção 01: Valor R$17.000,00 (dezessete mil reais) 

               Contrapartida: Participação 9ª Edição da Suinfest e Cerimônia de 

Encerramento das Atividades 2016, em Dezembro. 

 

              Opção 02: Valor R$15.200,00 (quinze mil e duzentos reais)   

                                Contrapartida: Participação 9ª Edição da Suinfest 

 

    Confirmação será realizada pelo e-mail assuvap@assuvap.com.br, no período de 

12/01/2016 a 31/03/2016. Após o dia 31/03/2016 os valores sofrerão reajuste de 5%. Não 

será feito reserva de estandes. 

     Contato: Paula Gomides  

     Tel/Cel: Tel:(31)3819-3900 / (31)98791-6748 

     E-mail:assuvap@assuvap.com.br 

mailto:assuvap@assuvap.com.br
tel:(31)3819-3900

