
  

Bem-vindo ao guia fácil para o aluguer de um Stand

 ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA

Se pretender que um dos nossos 
técnicos realize o processo de 

aluguer e de introdução de 
informações no seu stand, entre 

em contacto connosco: 
contacto@expomuseus.com

Envie-nos o seu logótipo, 
ficheiros em pdf, imagens, links 
para as redes sociais e links de 

vídeos que pretenda incluir e nós 
fazemo-lo por si de forma gratuita.
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PASSO 1

Clique em
EXPOSITORES.



  

PASSO 2

Clique em Registo 
Expositores e preencha 
o formulário de registo.



  

Selecione o utilizador e 
a palavra-passe com 

que pretende aceder à 
zona de expositores. 

Estes devem ter mais 
do que 6 dígitos.

Lembre-se de guardar 
os dados de acesso em 

local seguro.

 



  

PASSO 3

Clique em Aceder à Conta 
e introduza o Nome de 
Utilizador e a Palavra-
Passe.

Se não se lembra do seu 
nome de Utilizador ou da 
palavra-passe, entre em 
contacto connosco, 
enviando-nos um e-mail 
para: 
contacto@expomuseus.com 



  

PASSO 4

Introduza o logótipo da 
sua entidade ou 
empresa. Será a 
imagem do seu Stand 
dentro do pavilhão. 



  

PASSO 5

Clique em Alugar 
Stand.

 Logo Empresa



  

PASSO 6

Contrate um Stand no 
pavilhão correspondente, 
consoante o perfil da sua 
entidade.

TIPOLOGIA

Empresas: pavilhões B e E 
(empresas fornecedoras de material 
para museus, produtos de 
conservação, guias de áudio, 
material técnico, mobiliário, 
Empresas de serviços para museus: 
exposições, seguros, transportes, 
etc.)
 
Países convidados: pavilhão C 
(Ministérios da Cultura, Direções 
Gerais de Museus, Entidades 
Públicas, etc.)

Associações: pavilhão D (ICOM, 
Associações profissionais de 
museólogos, conservadores, 
restauradores, etc.)



  

PASSO 7

Clique no tipo de 
Stand que 
pretende alugar, 
consoante os 
preços e as 
informações que 
pensa introduzir.



  

TIPOS DE STANDS

A EXPOmuseus 
2014 oferece-lhe a 

oportunidade de 
chegar a milhares de 

funcionários de 
museus dos 22 países 

que fazem parte da 
América Latina. Pode 
optar por um de três 

tipos de stand 
diferentes onde irá 

oferecer informações a 
um público potencial.

475 €  iva incl.

575 € iva incl.

675 € iva incl.



  

PASSO 8

Clique em Alugar.
 



  

PASSO 9

O seu Stand foi alugado. 
Irá receber um e-mail de 
confirmação.

Efetue o pagamento e 
envie-nos um 
comprovativo.
Pode efetuar o 
pagamento:

1. Mediante 
transferência bancária. 
(A comissão bancária 
associada à 
transferência é encargo 
seu)

2. Através do PayPal 
www.paypal.com 
(recomendado, pois 
poupa-se nas 
comissões).

3. Uma vez recebido o 
pagamento, o seu Stand 
é ativado e pode 
introduzir as 
informações 
pretendidas.



  

¿COMO INTRODUZIR
INFORMAÇÕES
NO STAND?

PASSO 10

Clique em Gestão de 
Stands e, de seguida, 
Gerir.

PASSO 11

De seguida, clique em 
-introduzir material-

 



  

PASSO 12

Selecione o tipo de
ficheiro que pretende
introduzir: texto, pdf, 
link para uma página ou 
perfil nas redes sociais, 
descrição ou vídeo.

Vídeo: se tem um vídeo 
promocional, deve 
incluir o link da web 
onde se encontra 
alojado o vídeo 
(youtube, etc.). Lembre-
se que deve fazê-lo na 
caixa de texto -título do 
conteúdo-
Pdf: poderá introduzir 
ficheiros pdf com 
informações sobre a sua 
entidade, produtos, etc.
Descrição: pode incluir 
um breve texto de 
apresentação da sua 
empresa que deverá 
aparecer no Stand. 
Imagem: pode introduzir 
imagens em formatos 
jpg, png ou gif.
Links: Faceebook, 
Twitter.

 

 



  

PASSO 13.

Encerrar sessão.

Modificar la información 
de su stand.

Si desea en algún 
momento eliminar o 
modificar el contenido 
de su stand puede 
hacerlo desde la opción 
Mi bliblioteca

 

 



  

Sempre que pretender regressar à zona de Expositores, deve voltar a 
introduzir o nome de utilizador e a palavra-passe. Não hesite em entrar em contacto 
connosco sempre que necessitar.

Bem-vindo à EXPOmuseus 2014.
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