
Por que expor na II encontro IBÉRICO do VE no co-
rredor Sudoeste?

CONDIÇÕES PARA EXPOSITORES
As empresas ligadas ao setor de mobilidade elétrica, 
que, pretendem expor seus produtos e serviços 
durante o II Encontro Ibérico do VE no corredor 
Sudoeste, têm várias opções:

Stand 3 x 3

 ϡ Stand coberto de 3x3 m identificado com sua 
marca. alcatifa, ponto de energia elétrica com 
caixa de 3000W e projetores 400W.

 ϡ Fornecimento de Equipamento Standard: mesa 
redonda de 80 cm, duas cadeiras, balcão com 
arrumação e banco alto.

 ϡ Possibilidade de incluir o seu próprio material 
promocional de merchandising (balões, roll-ups, 
etc.) previamente aprovado pela organização.

 ϡ Logotipo no site oficial na seção Expositores.

 Preço sem IVA 550 € 

Stand 10 x 5

 ϡ Stand coberto de 10x5m identificado com a sua 
marca (alcatifa, ponto de energia elétrica com caixa 
de 6000W e projetores de 800W) ou, em alternativa, 
disponibilização de um espaço de 10m de frente por 
5m de profundidade, para instalar o seu próprio 
stand.

 ϡ Fornecimento de Equipamento Standard: mesa 
redonda de 80 cm, quatro cadeiras, balcão com 
armazenamento e banco alto.

 ϡ Possibilidade de incluir ou distribuir seu próprio 
material promocional ou merchandising previamen-
te aprovado pela comissão organizadora.

 ϡ Logotipo no site oficial na seção Expositores.

 ϡ Divulgação em todas as ações de comunicação 
prévia e posterior ao II encontro.

 ϡ Imagem do stand e da empresa no vídeo geral e 
personalizado do evento, com uma entrevista com o 
responsável da marca.  

 ϡ Visita ao stand no acto inaugural, por parte da 
organização, para saudação.

Preço sem IVA 1.550 €

Stand 5 x 5

 ϡ Stand coberto de 5x5 m identificado com a sua 
marca (alcatifa, ponto de energia elétrica com caixa 
de 3000W e projetores de 400W ou, em alternativa, 
disponibilização de um espaço de 5m de frente por 
5m de profundidade, para instalar o seu próprio 
stand.

 ϡ Fornecimento de Equipamento Standard: mesa 
redonda de 80 cm, quatro cadeiras, balcão com 
armazenamento e banco alto.

 ϡ Possibilidade de incluir o seu próprio material 
promocional de merchandising (balões, roll-ups, etc.) 
previamente aprovado pela organização.

 ϡ Logotipo no site oficial na seção Expositores.

Preço sem IVA 950 €

Esperamos uma participação de mais de 15.000 pessoas durante os dois dias 
do evento. Esperamos uma concentração, entre as duas caravanas, o espanhol 
e o português, de mais de 500 veículos elétricos e impeliu através de outras 
tecnologias eficientes que rolem pelas ruas da cidade. Serão mais de 600 testes 
de carros e 400 testes de motos e bicicletas elétricas. Estima-se que ultrapasse 
200 impactos na mídia para atingir uma audiência de mais de 100 milhões de 
pessoas e gerar um ROI total de 1,5 milhão de euros. É uma reunião onde toda a 
cadeia de valor em mobilidade elétrica está reunida, onde são esperados mais de 
40 expositores. As marcas participam com objetivos de vendas.

É o evento mais importante no sudoeste da península. O evento tem o apoio 
máximo, tanto do setor institucional quanto do setor automotivo, e é um evento 
imperdível das principais marcas do mercado automotivo e de energia, para 
divulgar seus mais recentes desenvolvimentos em veículos com emissões zero e 
tecnologia que gira em torno deles.
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