CRONOGRAMA CONSTRUSUL
Expositor / Montadora

ATIVIDADE

DATA

HORÁRIO

1
2
3

Solicitar convites impressos
Cadastrar empresa parceira
Credenciar a montadora
Informar o consumo de energia
elétrica do estande
Solicitar ponto hidráulico
Solicitar antecipação de montagem
(Portal do expositor ou da
montadora)
Descarregar antecipadamente o
material para montar os estandes
(Portal do expositor ou da
montadora)
Solicitar credenciais de
montagem/manutenção
(Portal da Montadora)
Cadastrar empresas Prestadoras de
Serviço
Solicitar credenciais de prestador de
serviço
(Portal do Prestador de Serviço)

Até 20.06.19
Até 20.06.19
Até 15.07.19

Até as 23h
Até as 23h
Até as 23h

Até 15.07.19

Até as 23h

Até 15.07.19

Até as 23h

Até 15.07.19

Até as 23h

Até 15.07.19

Até as 23h

Até 29.07.19

Até as 18h

Até 30.07.19

Até as 18h

Até 30.07.19

Até as 18h

11

Solicitar credenciais de expositor

Até 02.08.19

Até as 13h

12

Enviar o projeto do estande

(30 dias antes do inicio da
Montagem)

13

Enviar a cópia da ART/RRT

14

Antecipação de Montagem

4
5
6

7

8
9
10

Solicitação de Serviços / Envio de Documentos
(Portal do Expositor)

#

Até 25.06.19
Até as 23h

Até 15.07.19
(10 dias antes do inicio da
Montagem)

De 23.07 e 24.07.19
(Terça e Quarta-feira)

(Quinta a Sexta-feira)

15

Das 8h às 20h
Das 8h às 20h

Montagem
27.07 e 28.07.19
(Sábado e Domingo)

Das 8h às 23h

16

Decoração do Estande e Colocação de
Material (Expositores)

17

22ª Construsul

De 30.07 a 02.08.19

18

Retirada obrigatória dos Materiais
(Expositores)

02.08.19
(Sexta-feira)

Das 20h às 23h30

19

Desmontagem
(Montadoras, Locadoras e Outros
prestadores de serviço)

De 03.08 e 04.08.19
(Sábado e Domingo)

Das 8h às 23h

De 29.07.19
(Segunda-feira)

Das 8h às 23h
Das 13h às 20h

Evento

(Terça a Sexta-feira)

Montagem

De 25.07 e 26.07.19

Até as 23h

Desmontagem

AVISOS IMPORTANTES
#

01 a 11

12 e 13

14

15

16

17

18

19

ATIVIDADES

OBS
O acesso ao pavilhão, durante a
Montagem,
Evento
e
Solicitação de Serviços - Após a data e o horário indicado o Desmontagem só será permitido
Portal do Expositor encerra o recebimento para solicitação a quem estiver credenciado.
de serviços.
Para dúvidas: Entrar em contato
com o departamento financeiro.
O envio dos projetos e
ARTs/RRTs são obrigatórios para
Envio de Projetos e ARTs/RRTs - Após a data e o horário
a liberação da montagem.
indicado o Portal do Expositor encerra o recebimento. Este
procedimento não é necessário para expositores que
Para dúvidas: Entrar em contato
optarem por Montagem Básica.
com
a
coordenação
de
montagem.
A solicitação deverá ser realizada
Antecipação de montagem – Acesso antecipado ao via Portal do Expositor ou da
pavilhão. Maior prazo para a montagem do estande, acesso Montadora.
exclusivo aos portões de carga/descarga e atendimento
prioritário ao CAEX durante este período.
Para dúvidas: Entrar em contato
com o departamento financeiro.
Montagem - Período de início das montagens nas áreas que
O não cumprimento deste
não adquiriram Antecipação de Montagem. Todos os
cronograma poderá acarretar
estandes deverão estar totalmente concluídos, inclusive
em multa conforme o item 19
com acabamento, comunicação visual e iluminação até a
deste manual.
data limite (28/07/2019).
Não serão permitidos os serviços
de
marcenaria,
pintura,
Decoração de Estande e Colocação de Material - Reservado eletricidade e montagens, etc.
EXCLUSIVAMENTE para decoração, ajustes finais e colocação
dos produtos a serem expostos.
Para dúvidas: Entrar em contato
com
a
coordenação
de
montagem.
Para dúvidas: Entrar em contato
Evento - Durante o evento será permitido o abastecimento
com
a
coordenação
de
dos estandes a partir das 8h até as 12h.
montagem.
Retirada de Materiais (Expositores) - Período reservado
Não será permitida a entrada de
apenas aos expositores. TODOS os bens de expositores
montadoras, locadoras e outros
devem obrigatoriamente ser retirados do pavilhão até a
prestadores de serviço.
data limite (02/08/2019).
Todas as montadoras, locadoras
Desmontagem (Montadoras) - Período para desmontagem e outros prestadores de serviço
dos estandes.
credenciados possuem acesso ao
pavilhão.

