
HELLS’ ALLEY
GUIA DE INSCRIÇÃO 2020

Este é o Guia de Inscrição do Hells’ Alley, espaço de exposição das
editoras, livrarias e lojas de produtos do universo do horror e terror.

O HELL DE JANEIRO reúne filmes, séries, literatura, histórias em
quadrinhos, concursos hells' zombie e cosplay, painéis, performances,
música e outras artes e atrações assustadoras de horror e terror em
espaços especiais: Pavilhão de exposição, Artists' Hell Alley, Hells'
Alley, Palco de lançamentos, Palco de performances de horror,
Espaço de exibição e Workshop, e Espaços de atrações de horror.

O Hells’ Alley envolve conteúdo e produtos relacionados com a vida
diária e o universo imaginário de jovens e adultos, homens e
mulheres, que amam a arte de horror e terror. Possibilidades
incontáveis serão reunidas em um local para apresentar marcas e
produtos. Com uma variedade de atividades culturais, o festival Hell
de Janeiro traz um novo mundo de descobertas.

1. INSCRIÇÃO

As inscrições online acontecem em 3 períodos.
O número de inscrições é limitado.

.
Primeiro período - De 07/11 a 31/12/2019
Segundo período - De 01/01 a 29/02/2020
Terceiro período - De 01/03 a 30/04/2020



2. AVALIAÇÃO

2.1. Após o envio da ficha preenchida, o proponente deve aguardar a
avaliação da organização do Hell de Janeiro com base nas
informações fornecidas na ficha de inscrição. Esse processo
acontece paralelamente às inscrições.

2.2. Será enviado um email de confirmação da avaliação. Esta
avaliação consite em verificar se o produto tem aderência ao tema
do festival e ao espaço Hells' Alley. Neste mesmo e-mail seguirá o
link para pagamento conforme a tabela de participação abaixo.

TABELA DE PARTICIPAÇÃO

Inscrições de 07/11/2019 a 31/12/2019
ESTE PERÍODO ESTÁ ENCERRADO

Inscrições de 01/01 a 29/02/2020
R$ 450 UMA MESA

Inscrições de 01/03 a 30/04/2020
R$ 550 UMA MESA

2.3. Dimensões da mesa e o que inclui.

MESA

- Medidas: C 2,20m x L 0,60m x H 0,77m;
- Duas cadeiras;
- Duas credenciais de expositor para acesso
em todos os dias do Hell de Janeiro.

A mesa é própria para pavilhão de exposições.



2.4. Observações

- Não efetue o pagamento antes de receber o e-mail de confirmação
da avaliação dos dados.

- As dimensões da mesa poderão ter uma pequena modificação. Os
proponentes com mesa serão avisados com antecendência.

- O proponente poderá alugar mais de uma mesa (até 6 mesas) para
encaixá-las e criar os seguintes formatos no espaço:

- A definição do local da mesa no espaço Hells' Alley será feita pela
organização do evento, levando em consideração o interesse do
proponente em ter sua mesa próxima de outro proponente. Essa
informação deverá estar indicada na ficha de inscrição.

- A configuração e alinhamento das mesas no pavilhão é de
responsabilidade do Hell de Janeiro, e não poderá ser modificada.

3. PRODUTOS COMERCIALIZADOS NO HELLS’ ALLEY

3.1. A comercialização de material político-partidário ou religioso não
é permitido.

3.2. As mesas do Hells' Alley são exclusivamente para a
comercialização e exposição de produtos vendidos pelo proponente
que está ocupando a mesa.



4. RESPONSABILIDADES DO PROPONENTE

4.1. Preencher todas as informações solicitadas na ficha de inscrição.

4.2. Após o recebimento do email de avaliação, proceder ao
pagamento do preço da(s) mesa(s).

4.3. Enviar as informações solicitadas para a criação da página do
proponente no site do Hell de Janeiro, dentro do prazo a ser
informado após concluído a contratação da mesa.

4.4. O banner, estandarte ou painel devem ser providenciados pelo
próprio proponente, e não pode utrapassar a largura total da frente
da(s) mesa(as).

4.5. Todo o material de suporte de exposição dos produtos que
ficará em cima da mesa e atrás das mesas devem ser providenciados
pelo próprio proponente: pano, prateleiras, aparadores, suportes e
decoração (a criatividade é liberada).

4.6. O Manual do Expositor com detalhes do funcionamento da mesa
e demais condições contratuais será entregue no início de outubro
de 2020.

4.7.A incrição e contratação estarão condicionadas à aceitação das
condições deste Guia de Inscrição.

FICHA DE INSCRIÇÃO
preencha online aqui

https://helldejaneiro.typeform.com/to/HUT45G 

