
Manual dos Stands



O Evento 
A Farmarcas realiza a quinta edição 
do Encontro de Associados com a 
participação de renomadas empresas 
do setor farmacêutico, como indústrias, 
distribuidores nacionais e regionais, 
além de representantes do setor farma. 
O objetivo é fomentar o relacionamento 
de negócios entre todos os players do 
mercado, oferecendo oportunidades para 
novas ações de vendas e promoções.

Site oficial do evento 
www.encontro.farmarcas.com.br

https://encontro.farmarcas.com.br/
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1. Informações Gerais

Data
08 de agosto de 2019 

Das 9h às 22h

Local
Feira: 

Centro de Eventos PRO MAGNO 

Rua Samaritá, 230 - Casa Verde 

São Paulo – SP

Hospedagem:  

Hotel Holiday Inn - Anhembi 

Rua Prof. Milton Rodriguez, 100  

São Paulo/SP 

Credenciamento 
A partir do dia 17/06 até  

a véspera do evento.

Sobre a Hospedagem
O Hotel Holiday Inn será utilizado para hospedar os associados e a equipe 

Farmarcas. Caso necessite de hospedagem, sugerimos que efetue sua reserva 

por conta própria neste ou em outro hotel de sua preferência. Se optar pelo 

mesmo hotel, a empresa Mais Corporativo é a agência oficial do Encontro 

Farmarcas e fica à disposição para ajudar com isso.

Estacionamento Pro Magno
Entrada: Rua Samaritá, 230  
Os valores referentes ao estacionamento são de responsabilidade  
do participante.

Alimentação
O PRO MAGNO possui uma área de alimentação que estará disponível 

durante todo o evento. A Farmarcas não será responsável pelos custos da 

alimentação dos expositores, porém, a partir das 17h, a Farmarcas servirá 

como cortesia, um buffet com opções de comida de boteco e bebidas.
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Perspectiva Pró Magno

2. Expositores

*Imagem meramente ilustrativa



2. Expositores

Programação do Espaço Pro Magno

* A FARMARCAS não se responsabiliza por materiais extraviados. A infraestrutura dada deverá ser entregue nas mesmas condições de uso.

Das 00h01 às 14h - Montagem dos Stands

Das 14h às 19h - Montagem dos Stands

Das 9h às 22h - Horário do Evento

Das 22h até às 23h30 - Desmontagem

Período exclusivo para a  
MONTADORA OFICIAL

Participação de fornecedores, 
distribuidores e empresas parceiras

Período exclusivo para  
os EXPOSITORES

Os expositores deverão retirar seus pertences  
dos stands impreterivelmente neste dia. 

Não haverá exceções devido à necessidade de alocar outros 

equipamentos no mesmo espaço em horário posterior ao evento.

07 de agosto - Quarta-Feira 08 de agosto - Quinta-Feira



1. Informações Gerais

Carga e Descarga
A entrada de materiais e 

equipamentos deve ser feita 

somente dentro dos horários 

de montagem/desmontagem 

especificados nos quadros 

explicativos deste manual, pelo 

portão da Rua Samaritá, 230 - 

Casa Verde - São Paulo – SP.

Em São Paulo há restrição de 

circulação de caminhões durante 

o dia. Verifique os horários 

permitidos.

Sugerimos que o EXPOSITOR 

mantenha sempre no stand um 

responsável da sua empresa 

durante o período de montagem.

Transporte de cargas e objetos
É proibida a utilização de equipamentos de transportes com rodas metálicas 

nas áreas interna e externa do pavilhão.

Elétrica dos stands
A voltagem de todos os pontos de energia do evento é de 220v.  

O EXPOSITOR deve levar transformador próprio e réguas com extensores 

de energia, caso necessário. Se houver a necessidade de adicionar mais 

pontos de energia, entrar em contato com a Mais Corporativo.
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2. Expositores

120m²

64m²

42m²

20m²

12m²

4m²

| 2 unid.

| 5 unid.

| 7 unid.

| 19 unid.

| 30 unid.

| 2 lounges

 01 - Panpharma
 02 - Aché
 03 - Merck
 04 - Natulab
 05 - Pharlab
 06 - Gsk
 07 - Servimed
 08 - Sandoz

 09 - Reckitt
 10 - Kley Hertz
 11 - Teuto
 12 - Geolab
 13 - Santa Cruz
 14 - Sanofi/Medley
 15 - Meditem
 16 - Emefarma

 17 - Elite
 18 - Medsul
 19 - American Farma
 20 - Dislab
 21 - Divimed
 22 - TFarma
 23 - Norte Sul
 24 - Pontual

 25 - JK
 26 - SolFarma
 27 - PBMED
 28 - Medcentro Total
 29 - DP4
 30 - Navarro
 31 - EMS
 32 - Vitamedic

 33 - Torrent
 34 - Ranbaxy
 35 - Eurofarma
 36 - Nova Quimica
 37 - Ecofitus
 38 - Medquimica
 39 - Melcon
 40 - Legrand

 41 - Delta
 42 - União Química
 43 - Germed
 44 - Catarinense
 45 - Distrimed
 46 - Linx
 47 - Colgate
 48 - Medicamental

 49 - Oriente/Útil Farma
 50 - Prosper
 51 - Orgafarma
 52 - Farmix
 53 - Disnat
 54 - Cotefacil
 55 - Dimebras
 56 - Acripel

 57 - Maxifarma
 58 - Vult
 59 - Cimed
 60 - Profarma
 61 - Prati Donaduzzi
 62 - Hypera
 63 - Drogacenter

L  - Lounge

Tamanho dos Stands e Unidades
Legenda dos 
stands por cores



2. Expositores

Ressaltamos que cada fornecedor será responsável 

pela elaboração das artes personalizadas do seu stand, 

conforme as regras deste manual;

A impressão dos materiais será de responsabilidade  

da Farmarcas;

Orientações 
gerais sobre 
os stands:

1.

2.
Todos os arquivos devem ser enviados, no máximo, até o 

dia 14/06/19 para o e-mail  eventos@farmarcas.com.br 

com o assunto “Stand + Nome da empresa”.

3.
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3.   
Instruções do 
Stand 42 m²
Stands localizados na entrada do pavilhão.  

Neles serão instalados uma peça de comunicação 

suspensa (testeira).

*Imagem meramente ilustrativa

Download do 3D

http://farmarcas.com.br/encontro_farmarcas_2019/manualstands/fotos/Stand_42m_12.jpg


3. Instruções do Stand 42 m²

Formato do arquivo:

Observações

Impressão e Acabamento

Orientações 
sobre os 
materiais de 
comunicação 
do stand:

�  Extensão do arquivo em jpg, tif ou pdf.
�  Resolução mínima de 72 dpi.
�  Escala de cores CMYK.
�  Perfil Iso Coated V2.

� Enviar o arquivo em tamanho real.
� Fechar o arquivo sem marcas e sangrias.
� Converter as fontes em curvas.
� Arte de testeira frontal será desenvolvida pela Farmarcas.

�	 Tecido Oxford.
� Tecido SEM emenda.
� Impressão em alta resolução.
� Acabamento Triga.

ATENÇÃO! • Os custos de impressão serão pagos pela Farmarcas. 
• O expositor deve enviar as artes até o dia 14/06/19 para o e-mail:  

eventos@farmarcas.com.br

3. Instruções do Stand 42 m²



3. Instruções do Stand 42 m²

Mobílias Stand 42m²

2 Armários 18 Banquetas 2 Lixeiras6 Bistrôs

Todos os stands de 42m² contam com 2 pontos de energia 220v.  
O EXPOSITOR deve levar transformador próprio e réguas com extensores de energia, caso necessário.

*Imagens meramente ilustrativas



3. Instruções do Stand 42 m²

Gabarito Stand 42m²

Parede Fundo 
Área com Sangria: 10,30x2,80 m

40 cm de sangria de cada lado  
2,5 cm pra cima e pra baixo
Área Visual: 9,50x2,75m 
Margem de Segurança: 9,00x2,30 m

10,30x2,80 m

9,
50

x2
,7

5 
m



3. Instruções do Stand 42 m²

Gabarito Stand 42m²

Parede Esquerda 
Área com Sangria: 4,90x2,80 m

40 cm de sangria de cada lado  
2,5 cm pra cima e pra baixo
Área Visual: 4,30x2,76 m 
Margem de Segurança: 4,00x2,46m

4,90x2,80 m

4
,3

0x
2,

76
 m



3. Instruções do Stand 42 m²

Gabarito Stand 42m²

ATENÇÃO!
Apenas a área interna do stand 
é comercial, a parte externa é 
institucional Farmarcas.

3,11m

2
,4

5
m

Lateral Direita 
Área com Sangria: 3,11x2,45 m

35 cm para o lado esquerdo  
e 5 cm nas laterais
Área Visual: 2,71x2,35 m 
Margem de Segurança: 2,38x2,05 m

Download do Gabarito

http://farmarcas.com.br/encontro_farmarcas_2019/manualstands/facas/faca_lateral_direita_311x245cm.cdr


3. Instruções do Stand 42 m²

Gabarito Stand 42m²

3 cm de sangria para cima e 3 cm para baixo. 
Área Visual: 3,00x1,00 m (Total) 
Margem de Segurança: 2,80x0,80 m (por face)

Medidas Área de Comunicação: 
Área com Sangria: 3,06x1,06 m (Total)

3,06 m

3,00 m

1,06 m 1,00 m

Download do Gabarito

http://farmarcas.com.br/encontro_farmarcas_2019/manualstands/facas/faca_testeira_em_s_306x106cm.cdr


3. Instruções do Stand 120 m²

4. 
Normas 
e Regras



3. Instruções do Stand 120 m²

Regras do Stand
É proibido aos EXPOSITORES colocar 

qualquer objeto que obstrua o acesso 

às escadas, hidrantes, extintores, 

saídas de emergência e a circulação 

de público.

No caso de algum item da 

montagem básica apresentar 

defeito ou problema de ordem 

técnica, o EXPOSITOR deve contatar 

diretamente a MAIS CORPORATIVO.

O EXPOSITOR não poderá utilizar 

nenhum espaço fora do seu stand 

para instalação de banners, placas, 

expositores, displays, etc, mesmo que 

seja na entrada do pavilhão ou outro 

local longe do stand.

Equipamentos e Serviços no Stand
Todos os custos de equipamentos, materiais e serviços de buffet dentro  

do stand são de responsabilidade do EXPOSITOR.

Decoração do Stand
É proibido ao EXPOSITOR furar, fixar, adesivar, pintar ou efetuar qualquer 

alteração das instalações fixas do pavilhão, tais como pisos, paredes, colunas, 

portas, esquadrias, caixilhos, instalações elétricas, hidráulicas, de incêndio, ar-

condicionado, etc. Eventuais danos deverão ser ressarcidos pelo EXPOSITOR 

junto à MAIS CORPORATIVO.

Móveis da área comum
Serão instaladas mesas com cadeiras ao longo dos corredores do pavilhão 
para serem utilizadas pelos participantes do evento.

4. Normas e Regras 



3. Instruções do Stand 120 m²

Limpeza
O serviço de limpeza apenas 

das áreas comuns do pavilhão 

onde acontecerá o evento será 

de responsabilidade da MAIS 

CORPORATIVO. 

Fumo
Conforme as determinações da Lei 

12.546, de 03/12/14, é proibido o 

consumo de cigarros, cigarrilhas, 

cachimbos ou de qualquer outro 

produto fumeiro, derivado ou não do 

tabaco, em qualquer dependência do 

evento.

Bebidas
É proibido o consumo de bebidas alcoólicas durante o Encontro de Negócios.

Serviços Médicos
Haverá plantão para urgências ou emergências médicas aos participantes 
durante a realização do evento.

4. Normas e Regras 
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Redes Participantes



4. Normas e Regras 

Farmarcas

Presidente 

Edison Tamascia

Diretor Geral 

Paulo Roberto O. da Costa

Diretor de Marketing e Operações 

Ângelo Vieira da Silva

Diretor Financeiro e de Recursos Humanos 

André Roberto O. da Costa

Diretor Comercial 

Fabio Chacon

Agência Oficial

MAIS CORPORATIVO 

www.maiscorporativo.tur.br

Contatos

Central: 18 3608 7732 

Vivaldo: 18 9 9785 4268 

contato@maiscorporativo.tur.br

Ao enviar um e-mail com alguma dúvida, informe 

no assunto “Encontro Farmarcas 2019”.

Realização

FARMARCAS 

Av. Paulista, 2300 – Ed. São Luís Gonzaga 

15º andar - Bela Vista - São Paulo - SP 

www.farmarcas.com.br

SITE OFICIAL DO EVENTO 

www.encontro.farmarcas.com.br

APOIO

www.febrafar.com.br



www.encontro.farmarcas.com.br

https://encontro.farmarcas.com.br/
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