SALALM 63 - Formulário de Inscrição para Expositores
SALALM LXIII
1-4 de Julho, 2018
Hotel Barceló Reforma
Ciudad de México, México

O prazo para inscrição antecipada com desconto é dia 13 de abril de 2018. O pagamento pode ser feito por meio
de cheque, cartão de crédito ou PayPal. Os cheques devem ser nominais ao SALALM, em dólares americanos, e
os fundos descontados de bancos que tenham agências nos EUA. Os pagamentos por PayPal devem ser feitos
somente em dólares americanos por meio do site https://form.jotform.com/80456656330962. Os expositores
também devem enviar uma inscrição pessoal se quiserem participar das reuniões e/ou dos comitês do
congresso.
Expositor 1: Nome: _______________________________ Sobrenome:

___________

_

Expositor 2: Nome: _______________________________ Sobrenome: ________________________________
Empresa: ___________________________________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________________________________
Telefone: ________________________________

Fax: __________________________________

E-mail: ________________________________
TAXAS DE INSCRIÇÃO:
Inclui: mesa de 8 pés; 2 cadeiras; contribuição para a recepção dos
livreiros/serviço de café; e convite para 2 pessoas a recepção dos
livreiros
Inclui: mesa de 8 pés; 2 cadeiras; contribuição para a recepção dos
livreiros/serviço de café; e convite para 2 pessoas a recepção dos
livreiros
Mesa adicional de 8 pés e 2 cadeiras

Membros do SALALM

$675

Não-membros

$800

$275

Mesa adicional de 4 pés e 2 cadeiras

$200

Pacotes de publicidade (folhetos)

$100 cada

Pacotes de publicidade (catálogos)

$300 cada

Convidados não-participantes que irão à recepção dos livreiros

$40 cada

Taxa de processamento do cartão de crédito

$5

Total:

FORMA DE PAGAMENTO:

☐ C h eq u e

☐ V isa

☐ M asterC ard

Número do cartão de crédito: ____________________________________ Data de vencimento: _____________
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Código de segurança: _______

Assinatura: ___________________________________________________

O comprovante de pagamento será incluído em seu pacote de inscrição.
Envie o formulário de inscrição e o pagamento a
Carol Avila, SALALM 63
Tulane University
The Latin American Library
Howard Tilton Memorial Library
7001 Freret Street
New Orleans, LA 70118-5549
Se quiser pagar com cartão de crédito, envie este formulário por fax a Carol Avila no número 504-247-1367.

Indique aqui se precisa de acomodações especiais:
________________________________________________________________________________________
O salão de exposições contará com acesso gratuito à internet.
TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS:
Enviará material com antecedência? ☐ Sim

☐Não

Se respondeu que sim, quantos pacotes serão enviados?_________

Favor, indicar se precisar requisitos especiais:
Temos acesso à Internet e conectores elétricos. Para mais informações contacte Eduardo Ruvalcaba @
eruvalcaba@colmex.mx
Se quiser saber mais sobre patrocinios contacte Micaela Chávez Villa mch@colmex.mx

Transporte e armazenamento de materiais:
Favor, envía pacotes da conferência à biblioteca de Daniel Cosío Villegas da faculdade mexicana. Eles devem
chegar sete dias antes da data da conferência, com aviso prévio para:
Eduardo Ruvalcaba Burgoa |
T:: +52 55 54 49 2930
E: eruvalcaba@colmex.mx
Deve incluir as seguintes informações nos pacotes:
Eduardo Ruvalcaba Burgoa
[NOME DO EXPOSITOR]
El Colegio de México
Biblioteca Daniel Cosío Villegas
Carretera Picacho Ajusco 20
Col. Ampliación Fuentes del Pedregal
C.P. 14110
Tlalpan, Ciudad de México, MEXICO
SALALM
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Expositores serão responsáveis para o envío de regreso dos pacotes.
Estacionamento
O estacionamento está disponível para os hóspedes do Hotel. Custa $7 (USD) por dia e $10 (USD) por dia para
participantes não-convidados. Estas taxas serão pagas individualmente ao hotel. SALALM não vai pagar por este
serviço.
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