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As muitas e diferentes técnicas desenvolvidas 

pelos profissionais de fisioterapia, bem como a 

grande variedade de soluções tecnológicas 

disponíveis no mercado são as que acrescentam 

valor ao setor... 

 

... e devem ser partilhadas! 

 
 

FISIOEXPO é um evento de assistência obrigatória para o 

profissional de fisioterapia, onde pode conhecer todas as 

tendências do setor e obter uma visão global das correntes 

técnicas existentes. 

 
Na FISIOEXPO mostraremos toda a oferta comercial 

existente no mercado, bem como as novidades nacionais e 

internacionais. 
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1.- Participar na FISIOEXPO 
1.1 A solicitação de espaço é feita através do 
preenchimento do formulário de Solicitação de 
Participação online que pode ser encontrada no site da feira 
www.fisioexpo.es/aluguerdeespaco  
 
1.2 Para participar na Feira, é um requisito essencial que a 
atividade da empresa, organização pública ou privada, 
esteja incluída nos setores abrangidos pela FISIOEXPO 
(ver setores no documento de Solicitação de Participação). 
 
A admissão das solicitações, bem como a atribuição de 
espaços são da exclusiva responsabilidade da organização 
do evento. 
 
2.4 A apresentação do formulário de Solicitação de 
Participação implica a aceitação completa das Regras Gerais 
de Participação da IFEMA MADRID, e das disposições 
genéricas estabelecidas pelos Organizadores da FISIOPEXPO. 
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2.- MODALIDADES DE ALUGUER DE ESPAÇO 

SERÁ APLICADO 15% DE DESCONTO NO ALUGUER DO 

ESPAÇO NESTA 1ª EDIÇÃO. 

2.1 ESPAÇO LIVRE (a partir 16 m2) 

De 16 a 19 m2 .... 240 € 

De 20 a 34 m2 .... 229 € 
De 36 a 100 m2 ... 218 € 
De 110 a 200 m2 . ... 206€ 

 
Inclui: 

• Aluguer de espaço 

• Convites profissionais em formato eletrónico (100 unidades) 
• 5 passes de expositor para stands até 16 m2 e mais 2 passes 

para cada 16 m2 adicionais, até um máximo de 12 passes. 

http://www.fisioexpo.es/aluguerdeespaco
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DIREITOS DE MONTAGEM EXTERNA: 

A empresa responsável pelo trabalho de montagem dos 

stands de espaço livre deve pagar à IFEMA MADRID, antes do 

início dos trabalhos, as taxas correspondentes pelos serviços 

prestados durante o período de montagem e desmontagem da 
feira, tais como, serviço de saúde, inspeção das instalações 

elétricas, ligações e fornecimento de eletricidade durante a 

montagem e desmontagem, utilização e manutenção de salas 

de pintura, serviço personalizado para quem monta e 

sinalização individualizada dos espaços. Dependendo das 
várias utilizações das instalações e serviços, as tarifas dos 
direitos de montagem para o stand como um todo serão as 
seguintes: 

 
TARIFAS PARA DIREITOS DE MONTAGEM: 

• Espaços não decorados ou espaços ocupados por alcatifa ou pavimento 
Tarifa TIPO A: 2,80 €/m2 + IVA (1) 

 

• Stands modulares básicos de alumínio ou similares 
Tarifa TIPO B: 5,33 €/m2 + IVA (1) 

 

• Stands modulares feitos de alumínio, carpintaria e outros 
materiais 
Tarifa TIPO C: 7,81 €/m2 + IVA (1) 

 
Serviços obrigatórios de contratação 

- Seguro de Responsabilidade Civil (cobre até 60 mil euros): 58,71 € + IVA 

 

- Seguro Multiferia (cobre até 50 mil euros): 52,83 € + IVA 

 

- Consumo mínimo de eletricidade (0,13kw/m2): 5,633 €/m2 + IVA 

 
- Comunicação e Marketing + Guia do Evento: 150 euros + IVA 
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2.2 STAND CHAVE NA MÃO (a partir de 9 m2) 

SERÁ APLICADO UM DESCONTO DE 15% NA 1ª EDIÇÃO 

REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ESPAÇOS. 
 

ESPAÇO LIVRE 
OPÇÃO A 

STAND 

MODULAR DE 

MADEIRA 

OPÇÃO B  

STAND 

MODULAR 

BÁSICO 

De 9 a 12 m2 ......   249 € 
 

 

 

 
68 € x m2 

 

 

 

 
47 € x m2 

De 16 a 19 m2 .....  240 € 

De 20 a 34 m2 ......  229€ 

De 36 a 100 m2......  218 € 

De 110 a 200 m2 ....  206 € 

CARACTERÍSTICAS DO STAND 

• Opção A (MODULAR MADEIRA): Estrutura de painéis de 

aglomerado pintados em plástico branco mate. 
 

• Opção B (MODULAR BÁSICO): Estrutura em alumínio 

cinzento e paredes em melamina brancas. 

 
• Stand com abertura para os corredores. 

 

• Alcatifa de exposição (escolher a cor). 

 
• Armazém com porta na seguinte proporção: Até 

16 m2: .................. 1x1 m 
De 17 a 34 m2: ...... 2x1 m 
A partir de 35 m2: .. 3x1 m 

 
• Mobiliário independente dos m2 contratados: 

1 Mesa redonda - 1 Balcão - 3 Cadeiras - 1 Banco 
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ILUMINAÇÃO 

 

• Iluminação com holofotes LED nas calhas, sendo um holofote 
por cada 3 m2 de stand. 
• Quadro elétrico com disjuntor diferencial, magneto-térmico 
e uma tomada de 500W incorporada, 
com capacidade para uma produção de 130w/m2. 

 
SINALIZAÇÃO 

 

- Sinalização com o nome do expositor e o número do 
stand em cada fachada do corredor. 

 
SERVIÇOS INCLUÍDOS 

 

• Limpeza diária do stand (uma vez por dia). 
• Convites profissionais em formato eletrónico (100 unidades). 

• 5 passes de expositor para stands até 16 m2 e mais 2 
passes para cada 16 m2 adicionais, até um máximo de 12 
passes. 

 

Serviços obrigatórios de contratação 

 

- Seguro de Responsabilidade Civil (cobre até 60 mil euros):
58,71 € + IVA 

 

- Seguro Multiferia (cobre até 50 mil euros): 52,83 € + IVA 

 

- Consumo mínimo de eletricidade (0,13kw/m2): 5,633 €/m2 + IVA 

 
- Comunicação e Marketing + Guia do Evento: 150 euros + IVA 

3.- Formas de pagamento 

3.1 Assim que o pedido for aceite pela Organização , será 
emitida uma Fatura Proforma que lhe será enviada para o e-mail, 

com 25% do valor total. Os pagamentos devem ser efetuados de 
acordo com as datas indicadas abaixo: 

 

- 1º Pagamento de 25% do valor total: depois de ser aceite o 

pedido de participação. 

(Emissão da 1ª fatura de 25% do valor) 

 
- 2º Pagamento de mais 25% do valor até 7 de setembro de 

2022 (Emissão da 2ª fatura de mais 25% do valor) 

 
-3º Pagamento do restante 50% do valor total até 30 de setembro 

de 2022 

(Emissão da 3ª fatura de 50% do valor total) 
 

4.- Atribuição do espaço 

A atribuição do espaço será baseada nos critérios de 

setorização do evento. 
 

A distribuição e atribuição dos espaços é da exclusiva 

responsabilidade da Organização. A partir de 1 de junho de 2022, 

o processo de distribuição e atribuição de espaço terá início entre 
as empresas que formalizaram a sua reserva. Esta adjudicação 
será feita com base em considerações técnicas e setoriais, 

relacionadas com a exposição como um todo e os produtos a 
expor, e terá em conta os seguintes critérios de avaliação ao 
estabelecer a ordem na escolha dos espaços: setor específico, 

metros solicitados e a data de formalização da reserva (envio do 

formulário de solicitação mais o pagamento da taxa de 
inscrição). As datas previstas para a atribuição dos espaços 
podem ser alteradas devido às necessidades da organização. 

-
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5.- Datas e Horários. Celebração do evento, 

Montagem e Desmontagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.- Desenho e decoração do stand 

6.1. Desenho dos stands: A partir do nosso departamento de 

Design e Produção, e em colaboração com o nosso fornecedor 
EXPOLINE DESIGN, oferecemos-lhe um serviço completo de 

design de stands, com a máxima garantia e totalmente 
adaptado às suas necessidades. Tratamos da planificação, 
conceção, montagem e desmontagem do seu espaço. Solicite 
um projeto gratuito e sem compromisso, adaptado às suas 
necessidades e exigências através do seguinte e-mail: 
v.ramirez@fisioexpo.es  

 

6.2. Decoração de stands: Se decidiu participar na feira com um 
stand chave na mão, oferecemos-lhe várias opções para o 
personalizar, pois temos uma vasta gama de materiais para 

instalar no seu stand. 

Oferecemos-lhe uma diversidade de desenhos, uma 

variedade de orçamentos e uma produção completa através 
dos projetos desenvolvidos pela nossa empresa parceira 
EXPOLINE DESIGN. Gerimos o seu projeto desde a definição 

inicial até à instalação final. 

7.- Serviços complementares contratados à IFEMA 

Uma vez atribuído o espaço, poderá aceder ao Catálogo 

de Serviços IFEMA MADRID que inclui os serviços que podem 

complementar a sua participação na feira: funcionários/as para 

o stand, mobiliário, internet, estacionamento, etc. Estes 
serviços podem ser contratados até ao dia anterior ao início da 

montagem (13 de outubro de 2022) através do site 

ifema.es/fisioexpo na Área de Expositores. 
 

Ao contratar os serviços um mês antes do início da 

montagem obterá um desconto de 5% sobre o preço de cada 

serviço (até 1 de abril de 2022). Estas tarifas estão sujeitas a 

alterações periódicas, de acordo com a evolução dos custos. 
Os preços atualizados estão disponíveis no momento da 
contratação no site institucional na Área de Expositores. 
Lembre-se que será aplicada uma taxa de 25% à contratação de 
serviços feita uma semana antes do início da feira (desde 14 de 

outubro de 2022). 

Faça-o o mais depressa possível. 
 

7.- Publicidade OFFLINE E ONLINE 

FISIOEXPO oferece-lhe um conjunto de serviços de 

publicidade que lhe permitirá aumentar a sua participação na 

feira e tirar o máximo partido do seu investimento: 

 

• Publicidade outdoor: uma vasta gama de stands 

estrategicamente colocados por onde passarão 
obrigatoriamente tanto os visitantes como os expositores que 
chegam ao recinto da feira. 

 
• Banner no site da feira. 
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Celebração 
do evento 

14, 15 e 16 de 

outubro 

Das 10:00h às 

19:00h 

Montagem 11, 12 e 13 de 

outubro 

Das 08:30h às 

20:30h 

Desmontagem 13 de outubro Das 19:00h às 

22:00h 

14 de outubro Das 08:30h às 

20:30h 

 

mailto:v.ramirez@fisioexpo.es
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8.- Entrada de mercadorias pela empresa de 

transporte 

Receção de mercadorias na IFEMA MADRID: Indicar 

sempre na morada de entrega: Fisioexpo, o nome da sua 

empresa, número do  pavilhão e do  stand e o nome da 

empresa que transporta a mercadoria. 

 
Nota importante: A equipa da FISIOEXPO não está 

autorizada a receber qualquer mercadoria destinada ao seu 

stand. 

Certifique-se de que há sempre alguém no stand para a receber. 

Se tal não for possível, recomendamos que contacte a empresa 

colaboradora no transporte de mercadorias: (+34) 91 722 5240 / 

5241 / 5334 / 5335. 

9.- Dados facultados à FISIOEXPO 

Informações relativas ao tratamento dos seus dados pessoais: 
Responsável: Brunite Pinares SL . 
• Morada: C/ Hilera 7, 29010 Málaga, España. 

• Contacto: Responsável de Proteção de Dados dpd@fisioexpo.es. 

 
Finalidades: Gestão da sua participação na Feira e envio de 
comunicações comerciais sobre as atividades, conteúdos e 
serviços da FISIOEXPO por meios eletrónicos. 

 
Legitimação: Execução de um desempenho contratual e 
pré-contratual [Art. 6.1.b) GDPR]. 

 
Conservação dos seus dados: Os seus dados pessoais serão 
mantidos durante a relação contratual com a FISIOEXPO, e 
durante os prazos de prescrição aplicáveis. Lembre-se que tem o 
direito de retirar o seu consentimento em qualquer altura.  
Comunicação dos seus dados a terceiros: Os seus dados podem 
ser divulgados às empresas parceiras da FISIOEXPO que prestam 
serviços no âmbito da feira, de modo a divulgar os seus serviços 
e cumprir as suas ordens, e às autoridades administrativas e 
judiciais, conforme exigido por lei. 
A FISIOEXPO não efetuará qualquer transferência internacional 
dos dados processados. 

 
Direitos: A lei reconhece uma série de direitos em relação ao 
tratamento dos seus dados pessoais. Estes direitos são os 
seguintes: acesso, retificação, eliminação, limitação 
ou oposição ao processamento e à portabilidade, e o direito de 
retirar o consentimento em qualquer altura. Estes direitos podem 
ser exercidos enviando uma comunicação para C/ Hilera 7, 29010 
Málaga, Espanha, ou um e-mail para 
protecciondedatos@fisioexpo.es incluindo como referência: 
"Exercício dos Direitos Fisioexpo", com o nome e o número do 

cartão de cidadão do remetente. Do mesmo modo, pode 

apresentar uma queixa à Agência Espanhola de Proteção de 

Dados relativamente ao exercício dos seus direitos acima 

mencionados. 
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10.- . Cancelamento da participação por parte do 

Expositor 

 Os expositores podem cancelar a sua participação na 
FISIOEXPO sempre por escrito, por qualquer meio fiável que 

faculte um comprovativo de expedição e receção. 
 

Uma vez verificada a comunicação, a organização 
procederá ao encerramento da conta do expositor, mostrando 
os detalhes das faturas correspondentes à participação e 
serviços. 

 

a) Se o cancelamento for feito mais de 100 dias antes do início 

da montagem, o expositor será reembolsado dos montantes 

pagos até ao presente momento. 
 

b) Se o cancelamento ocorrer entre 99 e 40 dias antes do início 
da montagem, o expositor será obrigado a pagar 100% dos 

valores faturados e devidos (de acordo com o calendário de 

pagamento) como penalização em consequência do 
cancelamento da participação. 

 
c) Se o cancelamento for feito com menos de 39 dias antes do 
início da montagem, a penalização será de 100% do valor final. 

 

11.- Outras informações relevantes 

11.1. Não será permitido o acesso da equipa de montagem ou dos 

expositores, nem a realização de trabalhos de montagem ou 

acondicionamento dos stands fora dos dias e horários indicados 

para a montagem dos mesmos. 
 

11.2. O expositor é obrigado a assistir e permanecer com os 
produtos expostos no seu stand durante todo o período de 
funcionamento da feira, de 14 a 16 de outubro de 2022, das 

10:00h até às 19:00h. O não cumprimento destes regulamentos 

pode significar a perda do direito à renovação preferencial do 
espaço atribuído. 

11.3. Os expositores poderão aceder aos seus stands a partir das 

9:00h e devem abandonar os mesmos depois do fecho da feira, 

até às 20:00h. 

11.4. Os organizadores disponibilizam aos expositores 

participantes na feira, o Centro de Convenções e Congressos 
IFEMA MADRID, onde podem alugar salas para receções, 

conferências, conferências de imprensa ou outras atividades 

profissionais dentro do recinto da feira. 

Para solicitar um orçamento, envie um e-mail para: 
contratacion@ fisioexpo.es 

11.5. As manifestações ruidosas que possam perturbar outros 
expositores estão proibidas e não podem exceder 60 decibéis. 

 
11.6. O expositor autoriza a reprodução total ou parcial dos 

produtos expostos que a FISIOEXPO possa necessitar e/ou 

reproduzir no seu material publicitário. 

 
11.7. O expositor compromete-se a respeitar as regras de 

proteção ambiental. Por conseguinte, deve também cumprir 

as diretrizes de proteção ambiental. 

 
11.8. É estritamente proibido fazer publicidade dentro ou fora do 

pavilhão, a menos que a direção da feira o autorize. 

-
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12.- Regulamento Jurídico Suplementar 

Para as matérias não abrangidas por estes 
regulamentos, aplica-se qualquer uma das disposições 
substantivas relevantes que regulam a atividade. 

 

 

13.- Regime Jurídico 

As partes acordam que qualquer litígio, discrepância, 
questão, reclamação ou controvérsia resultante da execução 
ou interpretação do presente Regulamento de Participação, 
bem como da relação contratual estabelecida entre elas, será 
resolvido por jurisdição civil, para o que as partes, 
renunciando expressamente à sua própria jurisdição, se 
submetem à jurisdição dos Juízes e Tribunais da cidade de 
Madrid. 

-
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14.- CONTACTOS PARA EXPOSITORES 

FISIOEXPO IFEMA MADRID 2022 

 
 
 
 

 

Departamento 
Comercial 

Elisa González 

 
0034 672 275 

788 

 
e.gonzalez@fisioexpo.es 

Andrés Molina 0034 664 434 

653 

a.molina@fisioexpo.es 

 
Departamento 
Técnico 

  

Victor Ramirez 0034 678 798 
597 

v.ramirez@fisioexpo.es 

 
 

Departamento Administrativo 

Rima Labidi 0034 697 401 276 r.labidi@fisioexpo.es 

 

Departamento Design e Publicidade 

Alfonso Garcia  0034 687 389 148 a.garcia@fisioexpo.es 

 

Comunicação e Imprensa 

Kaajal Mansukhani 0034 675 652 757 kaajal@proactivepress.es 

 

Coordenação de Salas (apresentações) Rosalia de Iuc 

0034661 737 804 r.deluc@fisioexpo.es 

 
Fornecedor do Design de Stands (Expoline Design) 

Maria José Martinez 0034 670 385 658 mariajose@expoline.es 
 
 

mailto:e.gonzalez@fisioexpo.es
mailto:a.molina@fisioexpo.es
mailto:v.ramirez@fisioexpo.es
mailto:r.labidi@fisioexpo.es
mailto:a.garcia@fisioexpo.es
mailto:kaajal@proactivepress.es
mailto:r.deluc@fisioexpo.es
mailto:mariajose@expoline.es
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