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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

Juazeiro/BA, fevereiro de 2018.

Senhor Expositor
a

A 28 Feira Nacional da Agricultura Irrigada - FENAGRI 2018 – que acontece de 11 a 14 de julho de
2018, no Juá Garden Shopping - Juazeiro - Bahia, será realizada pela Prefeitura de Juazeiro em
parceria com a ACIAJ – Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Juazeiro. A Comercialização
de espaços ficará a cargo da Nobless Montagem e Promoção de Feiras Ltda.
FENAGRI de CARA NOVA – Cultivando Sabores e Valores do Vale, com esse mote o evento
apresenta inovações e atualizações tanto do ponto de vista técnico, como estrutural, já a partir da
escolha do local de realização - um moderníssimo shopping com espaço e infraestrutura para dar total
conforto e segurança a expositores e visitantes - e abordando temas que, como sempre ocorreu nas
versões anteriores, vão colocar os negócios da FRUTICULTURA IRRIGADA DO VALE DO SÃO
FRANCISCO, em um patamar ainda mais elevado.
A composição dos espaços, além de integrar a estrutura de funcionamento do ESPAÇO FENAGRI com
o JUA GARDEN SHOPPING, contempla as seguintes áreas, especialmente projetadas e construídas:
1. Exposição de produtos e serviços voltados a Agricultura Irrigada – Espaço com estandes básicos de
2
12m e áreas livres disponibilizadas em dimensões variadas, montada em área do estacionamento
da entrada principal do shopping;
2. Rodada de negócios – Área para encontro de negócios, especialmente montada em um salão do Juá
Garden;
3. Seminários, Minicursos e Visitas Técnicas ;
4. Feira de Negócios da Economia Solidária/Agricultura Familiar – Área de exposições autônoma,
totalmente integrada a FENAGRI e ao Juá Garden, dispondo de estandes e espaços especialmente
projetados para atender demandas de expositores e público do setor.
Contando recebê-lo, aguardamos a sua reserva.
Atentamente
Nelbe Maria Freire
Comercialização: nelbefreire@gmail.com
87 3862.1892 – TIM (87) 9.9611.0400 DISCRIMINAÇÃO DOS ESPAÇOS E VALORES DE INVESTIMENTO
Áreas
R$
Condição de Pagamento
2
Estande Básico com 12m (4X3m), cobertura em telhas de
A vista com 5% de desconto,
alumínio, piso em tablado de madeira coberto com carpete cinza,
ou em 02 parcelas, para 30
3.800,00
divisórias em TS e montantes de alumínio, instalações elétricas com
e 60 dias da assinatura do
a
uma tomada de 220 volts e 03 arandelas com lâmpadas de 100 W.
contrato, sendo que a 2
2
Área livre de 100m
10.000,00
parcela será para, no
2
máximo, 12/06/2018.
Área livre de 49m
5.000,00
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