
25, 26 e 27 de novembro de 2014 

Ribeirão Preto - SP 



 

DATA: 25, 26 e 27 de novembro de 2014. 

LOCAL: Centro de Convenções TAIWAN – Salão Esmeralda (2.560 m² de área) 

              Ribeirão Preto – SP 

 

Informações pelo E-Mail “gatua @ grutibrasil.com.br” 

ou pelos telefones: 

Fixo – (16) 3329.4281 / Celular – (16) 9 8145.0445 



 

FeiGATUA – Feira GATUA de Tecnologia  

Os maiores fabricantes mundiais de produtos e 

várias empresas de serviços de TI a sua disposição. 



 

Planta baixa do espaço para a FeiGATUA. 



 

Os Stands da Feira serão disponibilizados em configuração 

básica, contendo: 

-Divisória branca 

-1 ou 2 balcões de 1 ou 2 metros (conforme a metragem escolhida) 

-1 mesa com 4 cadeiras 

-Sistema de climatização 

-2 pontos de energia 110 V 

 

 
Qualquer personalização deve ser tratada 

diretamente com a montadora pela empresa 

contratante, às suas custas. 



 

20 Palestras divididas durante os 3 dias do Congresso. Os 

melhores conteúdos e palestrantes de renome. 



 

As Palestras do Auditório Principal terão duração de 45 

minutos, mais 10 minutos para perguntas e respostas. Os 

palestrantes terão à sua disposição: 
 

-Notebook com ambiente Microsoft® 

-Sistema de som 

-Projeção multimídia 

-Equipe de apoio 



 

35 Rodadas de Negócios com detalhamento operacional 

dos melhores produtos e soluções, em grupos fechados de 

até 15 pessoas. 



 

As Rodadas de Negócio terão duração de 1 hora cada, com 

participação máxima de 15 pessoas e assunto único, 

potencializando o foco dos presentes. Durante esse tempo 

as salas permanecerão fechadas e terão: 

 

-Notebook com ambiente Microsoft® 

-Projeção multimídia 

-Café, água e porção de petit fours 
 
 

Não será admitido que o tempo de 1 hora seja ultrapassado. 

Haverá um intervalo de 15 minutos entre uma rodada e outra, 

para a troca dos participantes e dos palestrantes. 



 

15 Meeting Table para atendimento individual – você e o seu 

fornecedor só para atendê-lo, demonstrando e detalhando o 

que você quiser ver. 



 

As Meeting Table serão individuais e de uso restrito das 

empresas que as contrataram, durante todos os dias do 

Congresso. Ficarão em sala única, em quantidade de 15, 

com distância mínima de 2 metros entre si. 

 

Cada mesa terá 4 cadeiras e uma tomada 110 V. 

 
 

 

 

A empresa contratante e usuária de uma Meeting Table poderá colocar 

até 2 banners de tamanho máximo de 1(L) x 2(A) metros ao redor da 

mesa. 



 

Rigoroso controle de acesso, com sistema biométrico. 



 

Completo serviço diário de Buffett – Dois Coffee Break e Almoço 



 

Serão consideradas PATROCINADORAS do Congresso, as empresas 

contratantes de um ou mais dos seguintes produtos: 
 

-Stand na Feira 

-Espaço na Grade de Palestras 

-Rodada(s) de Negócios 

-Meeting Table 

 

Os preços dos produtos são compostos para atender a empresas que: 

 

-Possuam o Selo GATUA de Qualidade (desconto de 25%) 

-Não possuam o Selo GATUA de Qualidade 
 



 

PROPOSTA 

COMERCIAL 



 

Logomarca no material promocional do Congresso (Convites; Site Oficial; Folders; Banners 
nos Auditórios; Blocos de Anotações, Slides de Welcome, Coffees, Almoço e Final de Dia) + 
3 Permanentes (almoços e coffees inclusos) 

R$ 2.000,00 

Palestra de 50 minutos + 10 minutos de perguntas e respostas  
+ 1 Permanente (almoços e coffees inclusos) 

R$ 5.000,00 

Uma “meeting table” em área específica - espaço de 3 m x 3 m  
+ 2 Permanentes (almoços e coffees inclusos) 

R$ 3.500,00 

Uma Rodada de Negócios para até 15 presentes (empresas diferentes), com duração de 
uma hora 

R$ 4.000,00 

Duas Rodadas de Negócios para até 15 presentes cada (empresas diferentes), com duração 
de uma hora cada 

R$ 7.500,00 

Stand 9 m² ( 3 x 3m) – FeiGATUA – Tipo E R$ 5.040,00 
Stand 12 m² (4 x 3m) – FeiGATUA – Tipo D R$ 6.720,00 
Stand 16 m² (4 x 4m) – FeiGATUA – Tipo C R$ 8.960,00 
Stand 18 m² (6 x 3m) – FeiGATUA – Tipo B R$ 10.800,00 
Stand 24 m² (6 x 4m) – FeiGATUA – Tipo A R$ 13.440,00 

 

Empresas SEM o Selo GATUA de Qualidade 

OBS: 
Pagamento parcelado em mai / jun / jul / ago / set / out e nov/14 (até 7 parcelas, 

conforme a data de contratação) 

CONTRATAÇÃO ABRIGATÓRIA 



 

Empresas COM o Selo GATUA de Qualidade 
Logomarca em todo o material promocional do Congresso (Convites; Site Oficial – em área 
especial dedicada ao Programa SGQ; Folders; Banners nos Auditórios; Banners nos 
Refeitórios; Blocos de Anotações, Slides diários de Welcome, Coffees, Almoço, Final de Dia 
e entre palestras) Certificação citada pelo Mestre de Cerimônias durante todo o Congresso, 
entre as palestras + 3 Permanentes (almoço e coffees inclusos). 

R$ 2.000,00 
 

Palestra de 50 minutos + 10 minutos de perguntas e respostas 
+ 1 Permanente (almoços e coffees inclusos) 

R$ 3.750,00 

Uma “meeting table” em área específica, podendo utilizar livremente o espaço de 3,0 m x 
2,5 m + 2 Permanentes (almoços e coffees inclusos) 

R$ 2.625,00 

Uma Rodada de Negócios, para até 15 presentes (empresas diferentes), com duração de 
uma hora, no segundo dia do Congresso 

R$ 3.000,00 

Duas Rodadas de Negócios, para até 15 presentes cada (empresas diferentes), com duração 
de uma hora cada, no segundo dia do Congresso 

R$ 5.625,00 

Stand 9 m² ( 3 x 3m) – FeiGATUA – Tipo E R$ 3.780,00 
Stand 12 m² (4 x 3m) – FeiGATUA – Tipo D R$ 5.040,00 
Stand 16 m² (4 x 4m) – FeiGATUA – Tipo C R$ 6.720,00 
Stand 18 m² (6 x 3m) – FeiGATUA – Tipo B R$ 7.560,00 
Stand 24 m² (6 x 4m) – FeiGATUA – Tipo A R$ 10.080,00 

 OBS: 
Pagamento parcelado em mai / jun / jul / ago / set / out e nov/14 (até 7 parcelas, 

conforme a data de contratação) 

CONTRATAÇÃO ABRIGATÓRIA 



 

CONTATOS : 
 

E-Mail gatua @ grutibrasil.com.br 

Fone Fixo – (16) 3329.4281 

Celular – (16) 9 8145.0445 


