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REGULAMENTO GERAL - COMPTOIR HELVÉTIQUE  

STANDS DE EXPOSIÇÃO 

Organização 
Chassot Concept SA 
Champ de la Vigne 3 
1470 Estavayer-le-Lac 
Tél. : +41 26 662 13 49 
info@chassotconcept.ch 
www.chassotconcept.ch

Evento
Comptoir Helvétique
Centre de Congrès
Beaulieu Lausanne
Avenue des Bergières 10 1000 
Lausanne 22 

Datas
De 13 a 22 de setembro 2019

Horários
Segunda-feira – Sexta-feira 
12h00 às 22h00 : stands
12h00 às 00h00 : restaurantes e 
bares

Sábado
10h00 às 22h00 : stands
10h00 às 00h00 : restaurantes e 
bares

Domingo
10h00 às 20h00 : stands 
10h00 às 22h00 : restaurantes 
e bares

Compromisso
Mediante  aprovação, o expositor compromete-se a participar no Comptoir Helvétique de 13 a 22 de setembro 
e a respeitar todas as cláusulas estipuladas no regulamento geral, o qual faz parte integrante do presente 
contrato. O signatário do presente regulamento compromete-se igualmente a informar os seus empregados e 
colaboradores das diferentes cláusulas e a cumpri-las. Em caso de inobservância das regras referidas, a 
empresa Chassot Concept SA reserva-se o direito de sancionar os expositores por um período indeterminado.
De registar que o presente regulamento pode ser objeto de alterações segundo os prestadores ou o 
regulamento da Fondation de Beaulieu.

Co-organização : Portugal
Câmara de Comércio, de 
Indústria e de Serviços Suíça-
Portugal
Tél. : +41 22 548 01 69 
contact@ccissp.ch 
www.ccissp.ch

mailto:info@chassotconcept.ch
http://www.chassotconcept.ch/
mailto:v.sauty@chassotconcept.ch
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Expositores 
O Comptoir Helvétique autoriza a participação de expositores, artesãos e comerciantes que partilhem 
os seus valores. O organizador tem o direito de recusar um expositor e não está sujeito à obrigação de 
fundamentar a sua decisão. O expositor é obrigado a comunicar a lista dos produtos que vai propor 
durante a Feira, bem como a sua proveniência.  

Preços e pagamentos
O preço da locação do espaço é fixado segundo o formulário de inscrição e de encomenda dos 
expositores. As encomendas de infraestruturas e de material são adicionadas ao preço da locação 
segundo o formulário de inscrição e de encomenda dos expositores.

O pagamento é efetuado, o mais tardar, 30 dias após receção da fatura. Caso o pagamento não seja 
efetuado no prazo estipulado, a inscrição será anulada e o espaço entregue a outro expositor. 
O expositor compromete-se a pagar uma coima em caso de resolução do contrato por motivos alheios 
ao organizador do Comptoir Helvétique. Deve ser endereçada ao organizador uma carta de rescisão do 
contrato e a data de anulação será fixada em função da data de receção da referida missiva.
A coima é fixada da seguinte forma:

- Anulação até 2 meses antes: 50% do preço;
- Anulação de 2 meses a 2 semanas antes: 75% do preço;
- Anulação menos de 2 semanas antes: 100% do preço.

Acesso dos expositores 
Estão incluídos 8 acessos de expositores numa superfície máxima de 25 m2, 12 acessos de 
expositores para stands de uma superfície compreendida entre 26 e 50 m2, 15 acessos de expositores 
para stands com uma superfície mínima de 51 m2. Os acessos são válidos para toda a duração da 
Feira.  Qualquer tentativa de transferência de acesso a um visitante ou a uma pessoa estranha 
constitui uma violação do presente regulamento e será sancionada pelo organizador com uma coima 
no montante de 300.- CHF.

Espaços 
Os lugares colocados à disposição são delimitados pelo próprio organizador a fim de manter espaços 
separados. Os espaços, salvo pedidos especiais, são selecionados pelo organizador.
O tipo e o tamanho do stand depende da disponibilidade e será confirmado pelo organizador após a 
inscrição. 

Estruturas 
A decoração dos stands deve ser cuidada e o embelezamento dos stands deve contribuir para a 
notoriedade e a estética da Feira. 
Apenas são autorizados os bens e as decorações trazidas pelo expositor que cumpram as normas de 
proteção contra incêndios da Associação dos Estabelecimentos Cantonais de Seguro contra Incêndios 
(AEAI, na sigla em língua francesa e devem ser elaborados obrigatoriamente com materiais 
dificilmente inflamáveis.
O expositor não está autorizado a fixar decoração e/ou material contra as paredes do espaço. Por outro 
lado, não lhe é permitido pendurar ou suspender algo no pavilhão. Contudo, de acordo com a 
localização do expositor, poderá ser pedida ao organizador uma autorização de caráter excecional. A 
fim de manter uma determinada harmonia, o organizador reserva-se o direito de recusar determinados 
elementos de decoração em caso da não-conformidade com as normas de segurança e/ou com os 
elementos restantes da Feira.
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Por outro lado, se as infraestruturas a instalar forem demasiado significativas e exigirem um 
tempo de montagem demasiado longo, estas podem ser recusadas pelo organizador.
A carga máxima no solo no interior do pavilhão é de 500 kg/m2 no piso superior e de 1000 kg/m2 no 
piso inferior. Além disso, a altura máxima dos stands é fixada em 2,50 m. Pode ser concedida uma 
derrogação a um expositor, tendo em conta a apresentação do projeto do stand. Os expositores devem 
respeitar estas condições aquando da montagem do seu stand.  É obrigatória uma alcatifa ou 
um soalho de cores neutras em todos os stands. 
As infraestruturas dos stands podem ser trazidos pelo expositor ou encomendadas através de um 
parceiro do organizador.  Será enviado um formulário de encomenda após a inscrição do expositor.  
Este terá a possibilidade de encomendar as estruturas de um stand, imagens, mobiliário ou recursos 
multimédia. 
Relativamente aos expositores que beneficiem das infraestruturas existentes, o conceito do stand deve 
ser aprovado pelo organizador. 

Montagem 
A montagem terá lugar de segunda-feira, 9 de setembro de 2019, a quinta-feira, 12 de setembro de 
2019. É imperativo respeitar este calendário, tendo em vista a abertura do evento aos visitantes sexta-
feira, 13 de setembro de 2019, às 12h00. A data do início da montagem pode ser antecipada em certos 
casos e apenas mediante pedido dirigido ao organizador. Poderão, contudo, ser cobradas 
despesas adicionais. Solicita-se, desde já, a todos os expositores que manifestem fair-play, para que 
todos tenham acesso ao pavilhão, facilitando, assim, a montagem dos diferentes stands. Será 
implementado no local um plano de entregas com tempo limitado, o qual será 
comunicado aos expositores. Haverá pessoal no local nos dias de montagem a fim de conduzir 
os expositores aos seus espaços e responder às solicitações urgentes.

O transporte dos materiais de exposição é proibido durante os horários de livre acesso ao público. O 
reabastecimento será efetuado unicamente entre as 07h00 e as 10h30, durante os dias de abertura.

Desmontagem 
A desmontagem será possível desde o fim do evento até terça-feira, 24 de setembro de 2019, às 
17h00. A data de fim da desmontagem poderá ser adiada em certos casos e apenas mediante pedido 
dirigido ao organizador.  Poderão, contudo, ser cobradas despesas adicionais. Os expositores deverão 
entregar o seu espaço no estado em que o encontraram aquando da sua instalação. Todo o material 
que fique no stand do expositor após a desmontagem (quarta-feira, 25 de setembro de 2019, às 17h00) 
será retirado pelo organizador a expensas do expositor. O organizador declina qualquer 
responsabilidade relativa ao valor do material retirado.

Segurança 
Durante o período da realização da Feira, da montagem e da desmontagem dos stands, os 
espaços de circulação devem manter-se livres de qualquer objeto incómodo a fim de poderem 
servir de vias de socorro. As saídas de socorro devem manter-se constantemente 
desimpedidas e bem visíveis. 
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Será efetuada uma vistoria das infraestruturas antes da abertura da Feira, a fim de garantir que 
os stands e os elementos de decoração se encontram em conformidade com as normas de 
segurança.

O organizador garante uma vigilância permanente desde o início da montagem dos stands, durante 
todo o período de duração da Feira e até ao fim da desmontagem.

Presença
Os expositores devem garantir permanentemente a sua presença física nos respetivos stands, a partir 
das horas de abertura da Feira.

Limpeza
A limpeza dos espaços de circulação e das zonas públicas é garantida por um prestador mandatado 
pelo organizador. A limpeza dos stands fica a cargo dos expositores.  Poderá ser assegurada pelo 
prestador do organizador mediante apresentação do respetivo pedido.

Normas de higiene para os alimentos e para a venda de álcool
Durante a Feira, cada um dos expositores é responsável pelo cumprimento das instruções relativas às 
normas de higiene e de venda de álcool durante o evento. Eis um resumo das normas a respeitar :

• O explorador zelará especialmente para que a ordem, a limpeza e as práticas de higiene sejam
garantidas e dará instruções ao seu pessoal nesse sentido;

• Usará vestuário próprio e adaptado;
• O stand deve ser coberto durante as horas de fecho; deverão ser usadas proteções contra a

sujidade, a fim de proteger os géneros alimentícios das influências exteriores prejudiciais
(clientela, pássaros, etc.);

• As superfícies de trabalho devem ser lisas e facilmente laváveis;
• Deve ser prevista a afixação de cartazes com a menção das idades legais de compra e de

consumo de álcool nos stands dos expositores. Os expositores devem ser informados e, em
caso de dúvida, exigir a apresentação de um documento de identificação.

Parque de estacionamento
Os expositores devem utilizar o parque de estacionamento que lhes é reservado (altura máxima: 1,90 
m). Estão disponíveis acessos para o parque de estacionamento dos expositores (sob reserva do stock 
disponível) junto do organizador. O preço do distintivo para o parque de estacionamento é de 250 CHF 
e é válido durante os 10 dias do evento.  Se o parque estiver lotado, os expositores devem utilizar 
o parque de estacionamento dos visitantes.

Seguros
O organizador subscreveu um seguro “RC Evento”. Todavia, esta garantia não cobre a 
responsabilidade civil dos expositores. Cada um dos expositores deve, assim, prever esta garantia 
diretamente na sua seguradora, bem como um seguro contra danos para o seu próprio material, se 
assim o entender, e um seguro individual contra incêndios. Em caso de interesse, será proposto pelo 
organizador um “seguro de expositores” comum.

Energia elétrica
A eletricidade será instalada através de caixas de distribuição e cabos de alimentação por um prestador 
mandatado pelo organizador. O pedido de eletricidade para um stand deve ser efetuado através do 
formulário de inscrição e de encomenda. Será exigido o pagamento de um montante fixo em função da 
dimensão do stand para qualquer potência elétrica até 13 A. O montante fixo compreende a instalação 
elétrica e o consumo. Os pedidos de alimentação adicional devem ser comunicados ao organizador e 
serão faturados em função da potência necessária.
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A instalação no interior do stand é assegurada pelo expositor. Os adaptadores são proibidos por 
motivos de segurança.

Antes da abertura da Feira, será efetuada uma vistoria das instalações pelo prestador mandatado pelo 
organizador. O custo da vistoria está incluído no montante fixo pago pela eletricidade. Todavia, 
qualquer intervenção do prestador efetuada na sequência da vistoria será faturada ao expositor.

O organizador reserva-se o direito de limitar a potência elétrica.

Todas as noites, aquando do encerramento da Feira, o expositor deve desligar todos os aparelhos 
elétricos e as luzes.

Água e águas residuais
A instalação das condutas de fornecimento e de evacuação de água dos stands será efetuada por 
prestador mandatado pelo organizador. O pedido deste serviço deverá ser efetuado através do 
formulário de inscrição e de encomenda e será apenas aceite se as infraestruturas o permitirem. 
Será exigido ao expositor o pagamento de CHF 350.- pela ligação e evacuação de água.

Gás
A utilização ou o armazenamento de garrafas de gás líquido é proibido no interior das instalações.

Internet 
Grátis.

Música  e som
Os stands não estão autorizados a difundir música nos termos do despacho sobre a proteção contra 
a poluição sonora. Nos stands, os animadores com micro estão igualmente proibidos.

Resíduos
Os expositores são responsáveis pela colocação dos seus resíduos antes, durante e depois do 
evento, na lixeira prevista para o efeito. Estarão disponíveis contentores para cartão, vidro e 
resíduos domésticos (resíduos incineráveis).
De registar que será exigido a cada expositor CHF 6.- / m2 pela utilização da lixeira e pelas 
despesas de eliminação.  Solicita-se aos expositores que procedam à separação dos seus 
resíduos a fim de facilitar a remoção e respeitar o ambiente. Todos os resíduos que não forem 
retirados do stand após a desmontagem serão removidos a expensas do expositor.

Aquecimento 
Não é permitida a utilização de qualquer aquecimento de apoio.

Animais
É vedada a entrada a animais nas instalações da Feira. Não estão incluídos nesta cláusula os cães-
guia para invisuais e pessoas portadoras de deficiência. Os animais que fazem parte integrante da 
Feira também não estão incluídos nesta cláusula.

Proibição de fumar
É estritamente proibido fumar nas instalações da Feira.  O regulamento de aplicação (LIFLP) de 15 de 
setembro de 2009 sujeita o infrator e o responsável pelas instalações a procedimento judicial.
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Local e data : ………………………...... Assinatura : ……………………………

Contactos

Câmara de Comércio, de Indústria 
e de Serviços Suíça-Portugal
sediada em Genebra
+41 22 548 01 69
contact@ccissp.ch
www.ccissp.ch

Chassot Concept SA 
Champ de la Vigne 3 
1470 Estavayer-le-Lac 
+41 26 662 13 49
info@chassotconcept.ch
www.chassotconcept.ch

Suíça Portugal

mailto:info@chassotconcept.ch
http://www.chassotconcept.ch/
mailto:v.sauty@chassotconcept.ch
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