
 

 

 

 

 

 
LANÇAMENTO OFICIAL DO SEFE 9 

 
REGULAMENTO 

 
Você está convidado para o Happy Hour de lançamento do 9º SEMINÁRIO DE ENGENHARIA DE 
FUNDAÇÕES ESPECIAIS E GEOTECNIA – SEFE 9 e da 3ª FEIRA DA INDÚSTRIA DE 
FUNDAÇÕES E GEOTECNIA. As normas abaixo regulamentam a comercialização de cotas de 
patrocínio e de estandes, a realizar-se durante esse evento, no dia 19 de junho de 2018, às 17 horas, 
no Centro de Convenções do Villa Lobos Office Park, na Av. Queiroz Filho, n. 1.700, Vila 
Hamburguesa, capital de São Paulo, SP. 
 
Regras básicas: 
 
1) Todos os adquirentes de cotas de patrocínio e de estandes terão descontos especiais conforme 
quadro abaixo: 
 

Presente no dia do 
lançamento 
19/06/2018 

De 20/06/2018 
até 

31/12/2018 

A partir de 
01/01/2019 

ASSOCIADO 
ABEF 

NÃO  
ASSOCIADO 

ASSOCIADO 
ABEF 

NÃO  
ASSOCIADO 

ASSOCIADO 
ABEF 

NÃO 
ASSOCIADO 

 
30% 

 
20% 

 
15% 

 
5% 

 
5% 

 
0% 

 
 

 Quem comparecer ao lançamento do SEFE 9, no dia 19/06/2018, ainda que não celebre 
contrato na ocasião, terá garantido 5% de abatimento na aquisição de cotas, até 31/12/2018, 
prazo final para formalização do ajuste.  
 

 O adquirente de cotas de patrocínio e de estandes que pagar o preço à vista, desde o dia do 
lançamento do SEFE 9 até o dia 06/07/2018, terá mais um desconto financeiro de 10% 
sobre o valor. Exemplo:  
 

Cota adquirida Ouro 

Preço R$70.000,00 

Adquirente Não associado da ABEF 

Desconto oferecido no lançamento 20% 

Preço com desconto R$56.000,00 

Desconto financeiro oferecido entre 19/06/2018 
e 06/07/2018 para pagamento à vista 

10% 

Valor final  R$50.400,00 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 Para o SEFE 9, há seis categorias de cotas de patrocínio: Diamante, Rubi, Ouro, Prata e 
Bronze, com direito a estandes, bem como a cota Divulgação, sem estande, com finalidade 
de publicidade, sendo que todos os detalhes constam da Proposta Comercial que será 
amplamente divulgada no lançamento do evento.  

 
2) Cada pretenso proponente receberá, ao chegar ao evento de lançamento, uma senha de 
atendimento, conforme sua categoria (Associado ABEF, Não Associado), por ordem de chegada. 
Apresente-se cedo para ter prioridade. 
 
3) Ao receber a senha no momento da chegada, o proponenteterá a opção de deixar seu pré-cadastro 
preenchido para agilizar o momento de aquisição da cota. Caso deseje antecipar esse processo, é 
possível enviar o pré-cadastro (Nome da empresa; CNPJ; Endereço; E-mail e Nome do diretor),antes 
do evento de lançamento, para o e-mail exposicao@qeeventos.com.br.  
 
4) O atendimento acontecerá da seguinte forma: terão prioridade as empresas associadas à ABEF, de 
acordo com a ordem de chegada ao lançamento do SEFE 9. Em seguida, os proponentes não 
associados, também de acordo com a ordem de chegada ao mesmo evento. As associadas da ABEF 
que não estiverem presentes perderão todas as prioridades de atendimento e escolha. 
 
5) No evento será feita a apresentação da planta oficial e das oportunidades comerciais. A 
comercialização acontecerá no final da reunião com a equipe comercial. O atendimento será feito pela 
ordem das senhas distribuídas na chegada. 
 
6) A confirmação da compra será realizada mediante o recebimento do comprovante do pagamento do 
sinal, via e-mail enviado para exposicao@qeeventos.com.br, até o dia 19/07/2018. 
 
7) Não havendo o recebimento do e-mail com o respectivo comprovante de pagamento do sinal, até a 
data prevista (19/07/2018), a QE Eventos Especiais comunicará, por e-mail, o cancelamento da 
reserva, liberando a cota, automaticamente, para venda a outros proponentes. 
 
8) Confirme sua presença no evento até o dia 14/6/2018, pelo e-mail exposicao@qeeventos.com.br ou 
pelos telefones (62) 3214-1005 e (11) 3052-1284. 
 
Para mais informações, por gentileza, contatar Douglas Sales, pelo e-mail 
exposicao@qeeventos.com.br, ou pelo telefone (62) 3214-1005. Não perca esta oportunidade.  
 
 
Contamos com sua presença! 
 
 
Diretoria da ABEF 
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