TERMOS E CONDIÇÕES

Informações
Gerais

Participação:
A Guimarães Wine Fair 2019 é uma feira de vinhos e destilados que se irá realizar nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2019.
A mesma será realizada no espaço do Pavilhão Multiusos de Guimarães.
No dia 22, a feira será exclusiva para a participação de visitantes profissionais da área em questão (B2B), previsivelmente não será aberta aos
visitantes, sendo o acesso a este dia feito exclusivamente através de convites para o efeito. (No entanto, está sujeito a alterações que serão
comunicadas em data oportuna).
Nos dias 23 e 24 a feira será aberta a todos os visitantes, e o seu acesso será através de convites e/ou de bilhetes para o efeito.
Horário: 22 e 23 de novembro das 14h às 22h, dia 24 das 14h às 20h.
Preços: Cada bilhete terá um custo ao visitante de 10€, o mesmo já inclui um copo para degustação (copo fica para o visitante). Cada copo adicional
custará 3€.
Possibilidade de aquisição de convites duplos com copo por um valor inferior: 10 convites duplos com copo por 50€ (exclusivo para expositores)
Promoção ao cliente final: reembolso de 5€, numa compra de valor igual ou superior a 30€, mediante a apresentação do bilhete. (Convites não válidos)
*As inscrições terão que ser efetuadas através do site: www.guimaraeswinefair.com
*Durante o preenchimento da ficha de inscrição terão que indicar o número de espaços (mesas) de degustação pretendidos.
*Por cada mesa de degustação está automaticamente associado um espaço de stock para a mercadoria a vender ao visitante da feira.
*O valor de cada espaço de degustação é de 200€ + IVA à taxa legal em vigor. Neste valor está também incluído o valor do espaço de armazenamento
de stock para venda.

Inscrições

*O valor de cada espaço de degustação inclui: 1 mesa de degustação com o nome pretendido; 6 copos para prova de vinhos; gelo conforme
necessidade; espaço para refrigeração dos artigos (limitado à disponibilidade de espaço); 1 garrafa de água de 1,5lt por dia; bolachas tipo crackers;
tabela com os artigos em degustação/venda com os respectivos códigos de barra (EAN) e preços ao visitant; 8 convites duplos com copos incluídos
* O valor da inscrição terá que ser liquidado num prazo máximo de 10 dias, após esse período a inscrição é automaticamente anulada!
* O comprovativo do pagamento terá que ser enviado para info@guimaraeswinefair.com com a indicação do mesmo nome com o qual foi efectuada a
inscrição, independentemente de quem faz o pagamento.
* IBAN para efetuar o pagamento: PT 50 000700000041412889123
* Será também disponibilizado meio de pagamento MB, através de Entidade e Referência, para tal solicite a mesma via e-mail.
* Data limite de inscrições até 31 outubro 2019.

* A venda dos artigos em degustação presentes no evento será feita pela organização.
* O expositor deverá propor um preço para venda ao consumidor final/visitante, preço esse que terá já incluído o IVA à taxa legal em vigor.
* Na elaboração do preço de custo devem ter em consideração um desconto mínimo de 10% (sobre o preço de tabela) para a organização. Neste
ponto, solicitamos a vossa compreensão relativamente a rentabilidade dos produtos, uma vez que a nossa rentabilidade com este evento é somente a
margem libertada pela venda dos artigos, tudo o resto é para fazer face às despesas do mesmo.
* Preço de custo - é o preço vendido pelo expositor/produtor à organização sem IVA
Venda dos
artigos

Entrega dos
artigos

* A venda dos artigos em degustação presentes no evento será feita da seguinte forma: irão existir junto dos expositores folhas com todos os
artigos em degustação e respetivos preços de venda ao visitante. Nestes colocarão a quantidade em unidades, junto do artigo selecionado e, depois o
visitante entrega na linha de caixa/pagamento e após pagamento receberá a mercadoria respetiva, no local definido para o levantamento.
* Os artigos em stock para venda não estarão junto da mesa de degustação, mas junto à linha de pagamento (num local para o efeito), sendo que
a mercadoria só será entregue ao cliente após o respetivo pagamento.
* Caso seja necessário, o expositor pode usar os artigos em stock, tendo que assinar um documento de levantamento das quantidades pretendidas. No
final será descontado o respetivo valor no pagamento da fatura.
* A entrega da mercadoria será efetuada no local a definir e deverá ser faturada à organização (Lordelodis, Sociedade de Distribuição, S.A.). A data de
entrega e local serão indicados oportunamente.
* Todos os artigos entregues e presentes no evento que não sejam vendidos, terão devolução a 100%
* O levantamento da mercadoria não vendida será efetuada no mesmo local da entrega.
* O valor a ser pago ao expositor/produtor será a diferença entre o material recepcionado e o seu levantamento posterior.
* Não será possível a entrega da mercadoria para venda no dia do evento, uma vez que o armazem temporário terá que estar pronto 1 dia antes da
abertura.
* Todo o tipo de material de decoração, frapés, e artigos para degustação poderão entrar com o respetivo expositor na parte da manhã do dia de início
do evento, e são da responsabilidade do expositor.
* Não será possível o levantamento da mercadoria para venda no final do evento, uma vez que a mercadoria terá que ser devidamente contabilizada e
preparada antes do levantamento. A data de levantamento será indicada oportunamente.
* Todo o tipo de material de decoração, frapés, e artigos para degustação poderão ser levantados no final do evento ou no dia seguinte até as 12horas.
* Todos logotipos, vídeos e imagens para comunicação (Site e redes sociais), deverão ser enviados, para info@guimaraeswinefair.com, através de
wetransfer, no prazo máximo até 31 de outubro de 2019.

Marketing e
Publicidade

* Se tiverem páginas em redes sociais, que pretendam que sejam identificadas nas publicações, podem enviar para o email acima mencionado.
* Os packs de convites duplos (10 convites 50€), terão que ser solicitados até 31 de outubro de 2019 (no máximo!) para o email
info@guimaraeswinefair.com, com respetivo pagamento (prazo de 48h, por transferência bancária e comprovativo por email).
* Os convites serão enviados para uma única morada de entrega.
* O nome dos expositores presentes no stand terão que ser enviados até 8 de novembro de 2019

