Regulamento e Informações Gerais – Ed.2019
1. Objetivos do Knife Show Curitiba
•

Promover a cutelaria através de um evento planejado para gerar negócios aos participantes através da conexão
entre cuteleiros, colecionadores, fornecedores de materiais e equipamentos para cutelaria e outros produtos
correlatos ao tema.

•

Promover os participantes e patrocinadores através de um pacote de marketing de longa duração, com ações
“antes/durante/depois” gerando visibilidade e facilitando o contato com os diversos públicos da cutelaria,
criando oportunidades de negócios não somente no período do evento, mas mantendo a facilidade de conexão
até a próxima edição da feira.

•

O site www.knifeshow.com.br é a plataforma primária de divulgação dos cuteleiros, expositores e
patrocinadores, sem custo de hospedagem, facilitando o contato com os mesmos durante todo o ano.

•

Ações combinadas nas divulgações constantes nas redes sociais direcionam o público ao site para obter mais
informações sobre os expositores.

•

Os eventos simultâneos no mesmo local: “Knife Show” e “Exposição de Cutelaria”, atrai colecionadores e
público especializado, ampliando suas redes de relacionamento dos expositores e gerando mais oportunidades
de negócios.
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2. Público Alvo
Evento dirigido a cuteleiros, fabricantes e revendedores de produtos de cutelaria, insumos, materiais,
ferramentas e equipamentos para cutelaria, trabalhos em couro, gravação e afiação.

3. Informações Gerais
Data: 28,29 e 30 de junho de 2019
Local: Salão de eventos “Cassino Ahú”
Endereço: R. Brasilino Moura, 474 – Bairro Ahú, Curitiba - PR, 80540-340
Horários conforme programação divulgada no site https://www.knifeshow.com.br/programacao

4. Condições Comerciais:


Medida das mesas: Aproximadamente 1,40 x 0,6m



A mesa é individual para apenas um expositor/cuteleiro. Não é permitido “dividir” a mesa



Stands e demais espaços: preços sob consulta



As ofertas de mesas serão em 2 lotes, sendo que no primeiro lote é basicamente formado pelos
expositores que já participaram em edições anteriores. O segundo lote será aberto de acordo com a
disponibilidade de mesas, e será divulgado nas redes sociais do Knife Show.



ATENÇÃO: a aquisição de mesas múltiplas (duplas, triplas e quádruplas) está sujeita à
disponibilidade e ocupação do salão. Os expositores que já adquiriram mesas múltiplas nas
edições anteriores do Knife Show têm asseguradas a mesma quantidade de mesas utilizadas
anteriormente. Mesas adicionais a estas, dependem de disponibilidade.



Não existe pré-reserva ou garantia de mesas mesmo para participantes de edições anteriores, a
confirmação da reserva da mesa e inscrição do expositor só será efetivada após a comprovação do
pagamento.



As inscrições serão feitas exclusivamente pelos links enviados nominalmente pela organização do
evento ou pelo site www.knifeshow.com.br

1º. LOTE DE VENDAS: (para pagamento até 05/maio)
Conforme condições descritas no Pacote de Marketing:


Mesa padrão: R$ 590,xx (acrescido dos centavos para identificação do pagamento)



Mesas duplas: R$ 1.160,xx (acrescido dos centavos para identificação do pagamento)



Mesas tripla: R$ 1.640,xx (acrescido dos centavos para identificação do pagamento)



Mesas quádrupla: R$ 2080,xx (acrescido dos centavos para identificação do pagamento)

2º. LOTE DE VENDAS: (para pagamento após 06/maio)
Conforme condições descritas no Pacote de Marketing:


Mesa padrão: R$ 650,xx (acrescido dos centavos para identificação do pagamento)



Mesas duplas: R$ 1200,xx (acrescido dos centavos para identificação do pagamento)



Mesas tripla: R$ 1.750,xx (acrescido dos centavos para identificação do pagamento)



Mesas quádrupla: R$ 2400,xx (acrescido dos centavos para identificação do pagamento)

Pagamento antecipado via transferência ou depósito bancário
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5. Processo de Inscrição:
a. A organização do evento envia WhatsApp, email ou Messager com os links do regulamento e da ficha
de inscrição.
b. Ler atentamente este regulamento e preencher o formulário de inscrição pelo link recebido.
c.

Organização do Knife Show envia por email a confirmação da pré-reserva de uma das mesas
solicitadas e passará o valor para depósito e dados bancários.

d. O pagamento deve ser feito EXATAMENTE no valor fornecido, que será acrescido dos centavos
correspondentes ao localizador do depósito para identificação e comprovação do pagamento.
Exemplo: R$650,12 onde os “12” centavos do exemplo correspondem ao número do localizador de depósito.

e. O interessado deve efetivar o pagamento em no máximo 2 dias úteis a contar a partir do momento de
envio do email com os dados bancários e o valor, para garantir a sua inscrição no Knife Show.
f.

Após os 2 dias úteis, as pré-reservas são invalidadas e ficam disponíveis a outros interessados.

g. Confirmado o pagamento através do crédito na conta, a organização do Knife Show enviará um e-mail
confirmando a inscrição.

Observação: O interessados em participar do evento que acessaram o site www.knifeshow.com.br e
registraram o e-mail para contato, receberão informações sobre o processo de vendas quando este for
iniciado.

6. Uso da área e segurança:
a. Montagem e desmontagem dos stands e mesas devem ser feita nos horários conforme programação
divulgada no site https://www.knifeshow.com.br/programacao
b. Não é permito fixar quaisquer materiais diretamente nas paredes e pisos, pregos, fitas adesivas, etc.
c.

Por questões de segurança, não é permitida a operação de quaisquer equipamentos “em carga”, sendo
expressamente proibida a emissão de fagulhas de qualquer natureza, independentemente do tempo de
geração ou quantidade gerada.

d. Cabe aos expositores utilizarem e assegurarem a utilização de EPIs sempre que necessário.
e. Cabe a cada participante zelar pela segurança e guarda de seus produtos, materiais e pertences
pessoais. A organização do evento não se responsabiliza por eventuais furtos, danos e outros
problemas de segurança no ambiente do evento e veículos. Mesmo considerando que o ambiente do
evento permanecerá fechado, os produtos e materiais não devem ser deixados na área do evento
durante à noite.
f.

As vagas de estacionamento são livres aos expositores e ao público, sendo ocupadas por ordem de chegada.

7. Aspectos Legais
Através da aceitação deste regulamento na ficha de inscrição o participante autoriza o uso de sua imagem e
de seus produtos para serem utilizadas em campanhas promocionais promovidas pelo organizador do evento,
SIMAROGA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA, desde que destinadas à divulgação e promoção dos produtos,
profissionais e empresas participantes e para a divulgação de eventos relacionados à cutelaria ao público em geral.
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo
território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas: publicação de
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imagens e dos dados de contato de participantes e expositores na página www.knifeshow.com.br e nas redes sociais
em campanhas relacionadas ao evento.
Ao efetivar sua inscrição os cuteleiros/expositores aderem expressamente ao presente regulamento, bem
como manifestam que estão cientes das suas obrigações legais atinentes à procedência dos materiais expostos e/ou
comercializados, ficando a organização do evento excluída de qualquer responsabilidade.

8. Concurso das Melhores Facas
O regulamento do concurso será divulgado no momento apropriado aos cuteleiros inscritos.

9. Mapa interno do Knife Show
a) As mesas indicadas em azul claro serão vendidas exclusivamente em duplas
b) Este lay out é apenas referencial. O lay out final ajustado às necessidades será divulgado em data oportuna.
c) Cabe a organização do evento definir a localização das mesas dos expositores no salão. Sempre que
possível se procurará manter a mesma localização das edições anteriores, mas podem haver mudanças para
melhor adequação do lay out.
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