
O IDA World Congress, será realizado de 15 a 20 de Outubro de 2017, 
em São Paulo no Brasil, é o evento mundial mais importante sobre a reutilização 
e dessalinização da água. A exposição é o local ideal para mostrar novos produtos, 
serviços, apresentar novas ofertas e criar importantes relações focadas em negócios 
– é o lugar para se estar em 2017!

BENEFÍCIOS PARA OS EXPOSITORES
Com um importante mercado emergente na reutilização e dessalinização da água, 
São Paulo irá fornecer o plano de fundo para a IDA World Congress 2017. São 
Paulo é uma das cidades mais populosas do mundo além de ser o centro financeiro 
do Brasil, com uma abundância de instituições culturais e uma rica tradição 
arquitetônica.

A Exposição da IDA World Congress foi projetada para que os expositores consigam 
o máximo de interação possível com os participantes da conferência e visitantes de 
todo o mundo.

A Exposição será realizada no Golden Hall do World Trade Center. O Golden 
Hall oferece um design oval único oferecendo a todos os expositores espaços 
privilegiados. Então, não espere - não se esqueça de reservar com antecedência 
para garantir o seu local preferido. Expositores vão experienciar:
• Programa de Fidelização do Expositor da IDA “Tarifa de Fidelidade” continua 

para 2017.
• Descontos para Membros Corporativos da IDA.
• Duas (2) inscrições Completas do Congresso cortesia para espaços reservados 

acima de 24m2. Também inclui dez (10) Passes para convidados com acesso 
apenas para a exposição. Esses Passes não incluem almoços

• Uma (1) inscrição Completa do Congresso cortesia para espaços reservados 
até 24m2, também inclui cinco (5) Passes para convidados com acesso 
apenas a exposição. Esses Passes não incluem almoços

• Um (1) Registro Pessoal para cada 9m2 de espaço reservado de estande 
(Inclui acesso à Recepção de Boas-Vindas. Refeições não estão incluídas).

• Instalações e comodidades de última geração para apresentar seus produtos.

PROSPECTO DO EXPOSITOR

QUEM VAI PARTICIPAR? 

POR QUE EXPOR?
A Exposição do IDA World Congress oferece o local perfeito para muitos 
expositores lançarem produtos e anunciarem novidades. Aqui estão alguns 
dos principais motivos para expor no IDA World Congress de 2017:
• Maximize a sua visibilidade entre os mais de 1.200 participantes 

estimados de todo o mundo que comparecerão neste evento.
• Expanda o seu conhecimento das técnologias de reutilização de 

água e de dessalinização, atuais e futuras.
• Pesquise sobre o mercado.
• Construa o seu negócio.
• Encontre grandes oportunidades de negócio.
• Reforce as relações com o seus clientes atuais.
• Conheça e eduque potenciais clientes.
• Crie uma rede de relacionamentos com parceiros de todo o mundo.
• Aproveite a extensa e global cobertura de mídia do congresso 

mundial para lançar novos produtos e promover o seu portfólio 
atual.

• Cientistas
• Fabricantes
• Profissionais hidráulicos
• Engenheiros
• Corporações/Governo

• Consultores
• Mídia
• Consumidores finais
• Educação/Academia
• Investidores

ENSURE YOUR WATER FUTURE



OPÇÕES DE EXIBIÇÃO
Há duas opções de exibição de alta qualidade para 
Expositores:

ESTANDE PADRÃO
Pacote de Estande Padrão (estande de 9m2) inclui:
• Painéis Bright White TS estruturados com esqueleto de alumínio anodizado
• Um (1) balcão de 101,6 centímetros (40”) de altura
• Dois (2) bancos cromados acolchoados
• Uma (1) lixeira
• Quatro (4) spotlights com braço móvel
• Um (1) ponto de saída de 500 x 220 V
• Letreiro
• Carpete cinza 

Pacote de Estande Padrão Upgrade (estande de 18m2) inclui:

• Painéis Bright White TS estruturados com esqueleto de alumínio anodizado
• Um (1) balcão de 101,6 centímetros (40 “) de altura
• Dois (2) bancos cromados acolchoados
• Uma (1) mesa prata redonda de 76,2 centímetros (30”) de diâmetro com 

superfície de vidro
• Três (3) cadeiras de prata sem braços
• Três (3) spotlights com braço móvel
• Um (1) ponto de saída de 500 x 220V
• Letreiro
• Carpete cinza 

NOTA: O tamanho máximo do estande é de 18 m2.

ESPAÇO DE EXIBIÇÃO LIVRE
Esta é a maneira mais criativa para atrair compradores para o seu estande. 
O pacote do Espaço de Exibição Livre oferece somente o espaço desocupado e não 
inclui nenhuma das opções dos pacotes Padrões do Estande de Exibição listados 
acima. 
Os expositores que escolherem essa opção terão de fornecer o piso. Com essa opção 
o expositor pode adaptar o estande para atender às suas necessidades. 
Espaços Livres não estão disponíveis para áreas menores que 18 m2.

”TARIFAS DE FIDELIDADE” PARA EXPOSITORES DA IDA
A IDA reconhece o apoio e a participação de expositores frequentes oferecendo 
descontos especiais nos valores de reserva dos espaços de exposição. Expositores 
que exibiram com a IDA durante os Congressos Mundiais de 2013 e 2015 serão 
elegíveis para receber esses valores promocionais. (Consulte “Condições para 
Expositores com Tarifa de Fidelidade IDA”).

TARIFAS DE ESPAÇOS E ESTANDES
As tarifas para exposições são baseadas em utilização do espaço “por 
metro quadrado”. Para estandes, acresça um adicional de $ 55 USD por 
metro quadrado.

Consulta para estandes internacionais: exhibits@idadesal.org
Consulta para estandes nacionais: secretariat@idadesal.org
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As tarifas 
são em USD

MEMBRO  
CORPORATIVO 

(por m2)

NÃO                         
MEMBROS 
(por m2)

Tarifa Standard $720.00 $850.00

Tarifa de 
Fidelidade
Expositores de 
2013 e 2015 
(consecutivos) 

$550.00 $730.00

Montagem de 
Estrutura de 
Estande Padrão 
(adicional por 
m2)

$55.00 $55.00

Tarifa Brasileira 
(Apenas para 
organizações 
com sede no 
Brasil)*** 

BRL 1500 BRL 1500              

Termos Adicionais:
•     Um depósito de 50% é exigido no momento da emissão do 
contrato** 
•     A tarifa especial para empresas com sede no Brasil, de BRL1.500,00 
já inclui a estrutura do estande (modelo básico especial)  só é valida para 
os espaços de número 100 e 127***
•     Cada empresa Brasileira poderá reservar no máximo 18m2 na área 
de exibição exclusiva para o Brasil***

Condições para a “Tarifa de Fidelidade” IDA 
para os Expositores:
• Deve expor sob o mesmo nome da empresa dos últimos dois 

consecutivos World Congress.
• Espaço de exposição não deve diminuir em mais de 25% em relação 

ao ano anterior de participação.
• Os expositores não devem compartilhar o espaço de exposição, 

co-locação ou co-exposição com qualquer outra entidade sem 
aprovação escrita pelos organizadores.

• O não cumprimento do cronograma de pagamento previsto no 
contrato do Expositor, irá resultar na perda de todas as “Tarifas de 
Fidelidade” que serão revertidas para as “Tarifas Standard”.

• As tarifas aplicam-se apenas enquanto o espaços estiverem 
disponíveis.

Por favor, note que se aplicam as condições de cancelamento. 
Você vai precisar consultar os termos e condições descritos no contrato do 
Expositor para detalhes de pagamento completo.
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