Prezados (as),
Referente ao interesse de fazer parte como expositor(a) do Paper Day Brasil 9° Edição,
domingo, dia 06.10:
HORÁRIO: Das 11h00 às 20h00.
Local: Universidade do Papel
Endereço: Rua Matias Aires, 61
Consolação. São Paulo/SP.
As condições de participação são as seguintes:
Temos 01 formato de espaço:
Formato 01: Mesa para exposição na medida de 1,10m x 0,80cm.
(um metro e dez por oitenta centímetros)
Valor: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).
Para confirmar a participação e reserva do espaço. Deve ser depositado 100% do valor
até o dia 28/09.
Para manter o Padrão Universidade do Papel disponibilizamos:
·

Material de divulgação para os expositores;

·

Divulgação em nossos canais de comunicação;

·

Mesas padronizadas, forradas com papel tríplex branco;

·

Cadeiras;

·

Identificação do artista junto a mesa;

OBS: Não disponibilizamos rede wi-fi

Regras e observações importantes:
1) A Universidade do Papel divulgará o evento em seus canais de comunicações, porém
é muito importante que cada participante divulgue em suas redes sociais, usando os
marcadores correspondentes com as informações do local e horário antes e durante o
Paper Day. Para tal, os participantes deverão utilizar:
@universidadedopapel
#paperdayup
2) Serão produzidos templates com o padrão Universidade do Papel para que os expositores possam inserir as fotos de suas obras ou produtos com o intuito de alavancar e
imprimir em caráter mais pessoal às publicações;
3) Os espaços em parede não são comercializados. Estes ficam disponíveis para remanejamentos de acordo com a necessidade de nossa equipe de montagem;
4) As vendas são realizadas de forma direta pelo expositor com sua máquina de cartão
de crédito/débito e a Universidade do Papel não incide nenhuma taxa ou comissão
sobre os valores comercializados;
5) Os trabalhos a ser expostos deverão ser originais trabalhos, mas caso o artista necessite utilizar-se de prints, estes deverão estar impressos em fine art;
6) Durante a montagem, nossa curadoria fará uma última seleção dos trabalhos a ser
expostos e vendidos, assim como a decisão final acerca de como as obras ou produtos
serão apresentados;
7) A desmontagem da mesa e retirada dos trabalhos só poderá ser efetuada após autorização de um dos membros de nossa equipe. Solicitamos também que cada participante
deixe seu espaço expositivo de forma limpa e organizada;

8) Não é permitido aos expositores fazer refeições dentro do galpão da Universidade do
Papel, ficando isto restrito à parte externa onde se encontram os participantes da área
gastronômica;
9) Caso haja desistência, os valores pagos para a participação ficam como credito para
serem usados em outros eventos, vivências ou na compra de materiais próprios nas
dependências da Universidade do Papel;
11) Ao participar de nossos eventos os expositores cedem os direitos de imagem para
atuais ou futuras publicações em nossos canais de comunicação;
12) Qualquer registro visual de nossos eventos é bem-vindo e pedimos a gentileza que no
momento da postagem sermos marcados através do @universidadedopapel
e das # (hastags), de ocasião.
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO
ITAÚ
Agencia: 0262
CC: 01862-5
Nome: Enrique Rodriguez Comércio e Serviços de Artes e Objetos Ltda
CNPJ: 09.608.954/0001-56
IMPORTANTE: os comprovantes de pagamento do depósito de participação deverão ser
encaminhados para o E-mail: patricio@universidadedopapel.com
Ser houver qualquer dúvida, ficamos à disposição, lembrando que as vagas são limitadas.
Att
Equipe Universidade do Papel

