Prezados (as),
Referente ao interesse de fazer parte como expositor(a) do PAPER MIX mercado criativo aos domingos.
Datas: 03/11, 10/11, 17/11, 24/11
HORÁRIO: Das 14h00 às 20h00.
Local: Universidade do Papel
Endereço: Rua Matias Aires, 61
Consolação. São Paulo/SP.
As condições de participação são as seguintes:
IMPORTANTE: Preencher o cadastro e antes de efetuar o pagamento entrar em contato através do WhatsApp 11
981315030 para envio de fotos à curadoria.
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)
Como proceder:
- Escolher a data (s)
- Cada data corresponde a uma edição com um investimento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), com
pagamento único (depósito) até 05 dias antes do evento.
-Valor total das 04 edições R$ 600,00.

Para manter o Padrão Universidade do Papel disponibilizamos:
·

Material de divulgação para os expositores;

·

Divulgação em nossos canais de comunicação;

·

Mesas padronizadas;

·

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 MIX mercado criativo. Para tal, os participantes deverão utilizar:
@universidadedopapel
#papermixup
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) No caso de artistas expositores, 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;
6) 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;
7) 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;
8) 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;
9) Ao participar de nossos eventos os expositores cedem os direitos de imagem para atuais ou futuras publicações em nossos canais de comunicação;
10) 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
WhatsApp 11 981315030
Ser houver qualquer dúvida, ficamos à disposição, lembrando que as vagas são limitadas.

REGRAS DE MONTAGEM
PAPER MIX mercado criativo aos domingos.
Datas: 03/11, 10/11, 17/11, 24/11
Horário: Das 14h00 às 20h00
Entrada Franca.
REGRAS GERAIS:
ENVIO DE MERCADORIAS E MONTAGEM:
Os artistas e empresas participantes deverão trazer suas mercadorias e iniciar a montagem de seus espaços
entre: 10h00 e 13h00 no dia do evento.
O procedimento para carga e descarga utilizará somente a entrada principal situada na rua Matias Aires, 61.
Obs : cada artista ou empresa fica responsável pela sua montagem, pois não dispomos de pessoal de apoio.
Retirada das mercadorias e desmontagem:
Com o encerramento do evento PAPER MIX mercado criativo às 20h00 desmontagem e retirada das mercadorias já poderão ser efetuadas pelos participantes até às 21h00, podendo se estender por mais meia hora caso
seja necessário.
Pertences e acessórios:
Tablets, celulares, laptops, máquinas fotográficas e qualquer outro tipo de equipamento que o expositor ou
qualquer outra pessoa tenha em seu espaço deverão ser mantidos sobre a sua responsabilidade, pois não há
segurança interna contratada pela Universidade do Papel.
Divulgação do Evento:
Nosso evento será divulgado em nossas redes sociais. Porém, é muito importante que o expositor colabore na
ação de difusão do evento, comunicando seus clientes sobre a sua presença no PAPER MIX mercado criativo
aos domingos.

Ocupação do espaço na mesa:
O expositor que não iniciar a montagem da sua mesa (superfície medindo 1.10 x 80cm. Um metro e dez por
oitenta centímetros), até 01 hora antes da abertura do evento será considerado ausente, permitindo à
Universidade do Papel utilizar o espaço a sua melhor conveniência.
Intransferibilidade:
O expositor não poderá transferir, total ou parcialmente, qualquer direito ou responsabilidade assumida em
relação ao evento, nem sublocar ou ceder qualquer parcela ou o todo da área que lhe for disponibilizada.
Estacionamento:
A Universidade do Papel não dispõe de estacionamento próprio nem convênios com estes. Utilizamos e
indicamos para clientes e frequentadores a ENTREPARK ESTACIONAMENTOS ao lado de nossa sede aberto
24horas.

Endereço: Rua Matias Aires 45.
Tabela de Preços:
1 hora.....................R$ 10,00
Até 12h...................R$ 15,00
Após 12h por hora..R$ 5,00
Carro Grande
1 hora....................R$ 15,00
Até 12h...................R$ 20,00
Data e local de realização do PAPER MIX mercado criativo
Datas: : 03/11, 10/11, 17/11, 24/11
Rua Matias Aires 61, Bairro – Consolação.
Universidade do Papel. Sede São Paulo
Contato: (11) 3266-2528 - WhatsApp (11) 981315030
contato@universidadedopapel.com.br Rua Matias Aires, 61 - Consolação
01309-020 São Paulo, SP – Brasil

