MATERIAL QUE DEVE SER DISPONIBILIZADO PELAS PARTICIPANTES PARA O “KIT NETWORKING”:


Item que deve ser enviado para o e-mail: vailaefaz@confrariadobatom.com.br
até 07 dias antes do evento
o 01 (um) slide em Power Point, de livre desenvolvimento, que servirá como apoio no momento da
apresentação individual e constará como parte do PDF que todas receberão por e-mail após o
evento. Sugere-se que no mesmo tenham informações como: fotos, dados de contato, descrição
dos produtos ou serviços,



Itens que devem ser entregues para a organização até 07 dias antes do evento
Av. Cristóvão Colombo, 2948 conj. 212 – (Recebimento pessoal, consultar datas e horários)
o Obrigatório: 120 unidades de cartões de visita
o Facultativo: Voucher ou amostra de produtos (apenas quem desejar disponibilizar algo para as
sacolas que são entregues para todas participantes: 120 itens
(Ex: folder, catálogo impresso, voucher, brinde, miniatura, etc)
o Facultativo: brinde para sorteio: itens (presente ou voucher) que são disponibilizados para o
sorteio – até 03 itens por empresa.
Estes itens compõem o KIT NETWORKING que serão preparados para todas as participantes e é uma
importante ferramenta para perpetuar o acesso aos dados de cada uma.
É imprescindível que os materiais sejam entregues no prazo - 07 dias antes do evento.
NÃO nos responsabilizamos pela inclusão de materiais que chegarem fora do prazo.

A entrega dos cartões de visita e envio do slide são itens obrigatórios para participação no evento para
aquelas empresárias que desejam divulgar o seu negócio. Caso os materiais não sejam entregues dentro
do prazo, automaticamente a inscrita passa para a categoria de ouvinte, sem reembolso do valor.
Materiais que eventualmente sejam enviados a mais ou sobrem (Ex: folders, cartões de visita, etc)
estarão disponíveis para devolução até 30 dias após o evento com a organização.
Caso não sejam retirados serão descartados.
Não é permitida a distribuição avulsa de materiais no dia do evento.

SOBRE O CANCELAMENTO OU DESISTÊNCIA:


Se comunicado formalmente por e-mail até dia 15 antes do evento: retornamos com 100% do valor no
caso do pagamento ter sido feito via depósito em conta ou o valor descontado os custos do cartão de
crédito ou Pag Seguro (portal) no caso de ter usado estas ferramentas OU fica com a inscrição para ser
usada na edição exatamente posterior OU pode passar a inscrição para outra empresa, desde que se
cumpra o mesmo prazo de entrega de materiais (cartões de visita & slide).



Se comunicado formalmente por e-mail entre 14 e 07 dias antes do evento: retornamos com 50% do
valor no caso do pagamento ter sido feito via depósito em conta ou o valor descontado eventuais
despesas do cartão de crédito ou Pag Seguro.



Se comunicado pessoalmente ou via e-mail com menos de 07 dias antes do evento: não há
ressarcimento ou estorno de valores.

Dúvidas?
Entre em contato conosco: (51) 4141-0990 ou (51) 98115-2000 ou vailaefaz@confrariadobatom.com.br

