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Prezados Senhores, 

As nossas saudações cordiais. 

 

É com enorme satisfação que servimo-nos do presente para vos anunciar e convidar a participar 

na  Feira Internacional de São Tomé e Príncipe (FISTOP 2018) que se vai realizar no Palácio dos 

Congressos de São Tomé entre os dias 26 a 28 de Janeiro de 2018 sob o lema AGORA É PARA 

AVANÇAR. 

 

A Feira internacional de São Tomé e príncipe é um certame comercial internacional de maior 

dimensão no País, de carácter multisectorial, que congrega expositores de diferentes latitudes, 

onde, a conexão das economias do mundo tem vindo a crescer, exibindo os seus produtos e/ou 

serviços com o intuito de estimular o desenvolvimento de negócios, transferência de 

conhecimento, promoção de trocas comerciais, constituindo assim, uma ferramenta de marketing 

de excelência com outros players do mercado global e altamente competitivo.   

 

A FISTOP é de suma importância na actividade económica e empresarial do país, permitindo 

contactos directos entre os operadores económicos e destes com o consumidor final de produtos 

e/ou serviços, representando para as empresas participantes, uma eficaz plataforma de 

intercâmbio comercial. 

 

Haverá, um conjunto de iniciativas paralelas à Feira, no sentido de acrescentar valor ao certame, 

com realizações diversas que vão dos workshops aos seminários, entre outras actividades de 

interesse para a classe empresarial.   

 

Assim sendo, muito nos honraria, poder contar com a vossa presença e participação nesse 

importante evento. Junto enviamos o “Dossier-Convite”, disponibilizando-nos, desde logo, para 

prestar informações adicionais consideradas convenientes.   

 

Ciente de que esta mensagem merecerá uma atenção da vossa parte, antecipamos os nossos 

agradecimentos, aguardando a vossa participação na FEIRA INTERNACIONAL DE SÃO TOMÉ E 

PRÍNCIPE. 

São Tomé, São Tomé e Príncipe 

Inês Martins | Coordenadora FISTOP 2018 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
(Favor preencher com letra de imprensa) 

 
Remetemos a “Ficha de Inscrição” para participação na “FISTOP – 2018”, a realizar nos dias “26 

a 28 de Janeiro de 2018”, de acordo com as indicações a seguir mencionadas:  
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO – 26 DEZEMBRO 

 

CUSTO DA PARTICIPAÇÃO: 

 

09m2  (3m x 3m) = 1.000€00 EURO   27m2  (3m x 09m) = 3.000€00 EURO 

18m2  (3m x 6m) = 2.000€00 EURO   36m2  (3m x 12m) = 4.000€00 EURO 

 
CADA MÓDULO COMPREENDE:  

ESPAÇO; ALCATIFA; INSTALAÇÃO ELÉCTRICA; TOMADA 220V; PROJETORES DE ILUMINAÇÃO 
 

PREENCHA TABELA ABAIXO AFIM DE EFECTUAR A VOSSA REQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS: 
 

DESIGNAÇÃO QUANTIDADE 

MESA  

CADEIRA  

  

  

 

Junto remetemos cópia do depósito bancário numa das vossas contas no valor de: 

___________€00 EURO,   

 (                     ) 

 

DATA:                 /               / 2017   ASSINATURA/CARIMBO:   

NOME DA EMPRESA:  

NIF:  

ENDEREÇO:  

TELEF: /  TELEM:  

EMAIL:  

SITE:  

RESPONSÁVEL PELA PARTICIPAÇÃO:  

NOME PALA DO STAND:  

ATIVIDADE / SETOR DA EMPRESA:  

PRODUTOS / SERVIÇOS A EXPOR:  
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INFORMAÇÕES ÚTEIS 

 

| INSCRIÇÃO | 

Para se inscrever na FISTOP 2017, basta preencher a Ficha de Inscrição que se encontra disponível 

em anexo e remeter via email: inscricao@fistop.st 

Inscrição aceite mediante pagamento 50 %. 

A participação na Feira Internacional de São Tomé implica uma inscrição prévia com a data limite 

até 20 de Dezembro, mediante o pagamento na totalidade. Possibilidade de negociação das 

condições de pagamento na modalidade de prestações. 

 

Para efeitos de pagamento, segue as coordenadas bancárias: 

 

Banco Millennium bcp:  PT50 0033 0000 45307194173 05 

 

Banco BPI:    PT50 0010 0000 36249700001 77 

 

CAIXA GERAL DEPOSITOS:  PT50 0035 0651 00529947300 92 

 

|ESPAÇO PUBLICITÁRIO | 

Para efeitos de publicidade e a pedido do expositor, estarão disponíveis, mediante negociação 

prévia, espaços no exterior e interior das nossas instalações bem 

como no catálogo oficial da feira. - Ver Tabela de Publicidade. 

 

| MOBILIÁRIO | 

Estará disponível para aluguer mobiliários para o stand, mediate indicação da quantidade 

pretendida e nome do mobiliario. 

 

|SERVIÇO DE PROTOCOLOS/ASSISTENTES| 

Da responsabilidade da Organização mediante requisição antecipada. 

 

|CATÁLOGO| 

No Catálogo da Feira constarão as referências das empresas expositoras na FISTOP 2017. O 

Catálogo será distribuida na feira, aos expositores, empresarios e instituições. 

 

| ACTIVIDADES PARALELAS | 

Além do acto de inauguração e encerramento do evento, este compreende formação, Jornadas 

Técnicas (workshops, Fórum) e Bolsa de Contactos sobre temas diversos relacionados com a 

economia/investimentos. 

 

| SEGURANÇA e LIMPEZA | 

Da responsabilidade da organização. 

 

 

mailto:inscricao@fistop.st
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| VISITA AOS STANDS DURANTE A FEIRA (EXPOSITORES) | 

Será definido um horário extra funcionamento da Feira para pequenos arranjos no Stand durante os 

dias em que decorre o evento. 

 

| GABINETE DE APOIO AOS EXPOSITORES | 

Nas instalações da Feira haverá um gabinete prestando apoio aos expositores. 

 

| DESISTENCIA & REEMBOLSO| 

Reembolso pela desistência até final de Novembro com penalidade de 50 % do valor pago. 

 

| OUTRAS INFORMAÇÕES | 

Para a obtenção de informações complementares relacionadas com transportes, alojamentos, 

despacho de mercadorias, entre outros, não hesitem em contactar-nos. 

 

| CONTACTOS | 

Site: www.fistop.st 

Email: inscricao@fistop.st 

Telemóveis: +239 9903164 / +12063171517 /+351961418941/ +442032392636 

 

TABELA DE PREÇOS - PUBLICIDADES 

I. CATALOGO OFICIAL DA FEIRA 

Medida Padrão do Catãlogo Oficial da Feira: A5 - 21cm x 14,85cm 

 

Contra Capa  A5 - 21cm x 14,85cm 1500€00 

Verso: Pós-capa  A5 - 21cm x 14,85cm 1000€00 

Verso: Contra Capa (Penúltima)  A5 - 21cm x 14,85cm 800€00 

1 Página A5 - 21cm x 14,85cm 600€00 

1/2 Página (Horizontal)  A6 - 14,85cm x 10,5cm  450€00 

Logotipo + Contatos A6 - 14,85cm x 10,5cm  300€00 

 

II. ESPAÇO DO EVENTO FEIRAL 

Colocação de Banners, Mupi, Cartazes e Aluguer de Sala para apresentação de Produtos. 

Banner/Painel/Outdoor  Max: 5m (proporcional altura x largura) 400€00 

Mupi Max: 2m (proporcional altura x largura) 200€00 

Aluguer de Sala de Apresentação para Produtos - A acordar junto da organização do Evento 

(FISTOP, S.A) 

 

III. WEBSITE DA FISTOP 

Inserção de um banner no site (com link para o site da empresa)  300€00 

Obs: A Imagem do Banner deve conter: Logotipo, contato, informações, imagens, etc. 

A FISTOP não se responsabiliza pela criação e design do banner, a mesma deve ser elaborada e 

cedida pela empresa. 

 


