
Designação Social da Empresa:

Endereço:

C. Postal Freguesia

Concelho Telefone

Website Email

Sector de Actividade

NIF Nº de Trabalhadores

Dimensão Micro Pequena Média Não PME

Qual o organismo de controlo e certificação dos produtos biológicos da sua empresa?

Selecione a dimensão pretendida para o seu stand

A Stand 3m2 (385€ +IVA)

B Stand 6m2 (775€ +IVA)

C Stand 9m2 (1150€ +IVA)

D Stand 12m2 (1550€ +IVA)

E Stand com mais de 12m2 (preço sob consulta)

Representante da Empresa

Cargo Telemóvel

Data (dd-mm-aaaa) Assinatura e Carimbo da Empresa

Custo de participação

Ficha de Inscrição
Organic Food Iberia 2019
Madrid | 6 e 7 de Junho

Declaro que li e aceito as condições de participação e de pagamento (validação obrigatória) 
Nota: Todos os campos são de preenchimento obrigatório

Portuguese Agrofood Cluster

Condições de pagamento

A participação nesta ação pressupõe o pagamento integral do custo de participação, através de cheque emitido à ordem da 
Associação Integralar ou transferência bancária para o NIB PT50001000005309666000177, até 31 de Maio de 2019. a, b

Ao custo do stand, indicado acima, acresce o valor dos serviços adicionais (viagem, estadia, transporte de produtos, 
equipamento e/ou serviços, tais como refrigeração ou lavagem de copos, entre outros) caso a empresa decida optar pelos 
mesmos.

a A PortugalFoods reserva o direito de cancelar a inscrição no caso de incumprimento do plano de pagamento. 
b Caso a empresa cancele a sua inscrição após 20 de Maio de 2019, será cobrada a totalidade do custo de participação na ação.

Pretende incluir algum dos seguintes serviços adicionais? (preço sob consulta)

A Viagem

B Estadia

C Transporte de Produtos

Associação Portuguesa de Agricultura Biológica

D Equipamento ou outros serviços
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