Bem-vindos ao Lisbon Tattoo Rock Fest 2019 Convenção Internacional de Tatuagem de
Lisboa!
PEDIMOS A VOSSA ATENÇÃO PARA O QUE
ESTÁ ESCRITO NESTA INFORMAÇÃO,
DEMORA POUCO E É MUITO IMPORTANTE
PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO LTRF
2019!
A Convenção decorre na Sala Tejo da Altice Arena, nos
dias 29, 30 de Novembro e 1 de Dezembro 2019
(Sexta, Sábado e Domingo)
INSCRIÇÕES:
As inscrições estão abertas e devem ser efectuadas
através deste link: http://
www.lisbontattoorockfest.com/pre-inscricao-2/
O sistema de inscrição é muito simples e todos os
espaços são de preenchimento obrigatório. Na falta de
algum dado o próprio sistema rejeita a inscrição.
Atenção ao tamanho máximo das fotos. Se excederem o
tamanho não podem ser carregadas.
Depois de recebida a inscrição, caso a mesma seja aceite,
receberão um email com a confirmação da mesma e com
os dados para efectuar o respectivo pagamento.
As inscrições estão reservadas a estúdios 100%
profissionais que cumpram a legislação em vigor e as
boas praticas da área.
-Um stand de tatuagem (2 tatuadores + 2 ajudantes)
tem 3x3 metros
4 cadeiras e uma mesa de frente comum.
- Meio stand (1 tatuador + 1 ajudante) tem 1.50 x 2
metros
2 cadeiras e uma mesa de frente comum

Os stands de tatuagem incluem luz, tomada eléctrica,
recolha de lixo e resíduos.
- Espaço de merchandise. - (2 pessoas) 3 metros de
frente.
2 cadeiras
O espaço deverá ser totalmente equipado e decorado por
vós.
Inclui ponto de luz, tomada electrifica, recolha de lixo.
- Stand de supplier (4 pessoas) – Reservado a empresas
de revenda de material de tatuagem e derivados. 3x2
metros
4 cadeiras e uma mesa de frente comum.
- Street Food – (4 pessoas) até 3 metros de frente. Para
espaços maiores deverão contactar com descrição do
pretendido.
O espaço deverá ser totalmente equipado e decorado por
vós.
Inclui ponto de luz.
REGRAS GERAIS:
- Todos os espaços e stands devem, obrigatoriamente,
estar em pleno funcionamento durante o horário em que
o evento está aberto ao público. Nenhum visitante vai
querer ver o teu stand vazio.
- Não é permitida a colocação de todo e qualquer tipo de
publicidade a produtos e serviços que não tenham sido
previamente comunicados e aprovados pela organização
do LTRF 2019.
- Não é permitida a venda de artigos ou produtos nos
stands que não tenham sido previamente comunicados e
aprovados pela organização do LTRF 2019.
- Não é permitido fazer Piercing, Scarefication, Branding
etc nos stands. Apenas tatuagem está devidamente
autorizada.

- Todos os stands / tatuadores são legalmente
responsáveis pelos serviços prestados.
- Todos os stands / tatuadores devem munir-se da
documentação necessária que comprove a legalidade da
sua actividade profissional em caso de inspecção.
Exigido por lei.
- Todos os stands / tatuadores devem dispor de sistema
de facturação manual ou electrónica bem como livro de
reclamações. Exigido por lei.
- O preço mínimo de tatuagem a praticar na LTRF 2019
são 50€. nenhum trabalho pode ser cobrado abaixo
deste valor.
A arte tem que ser valorizada, os tatuadores devem
valorizar a sua arte e trabalho e por sua vez educar o
cliente a procurar qualidade e não preço.
Na sequência desta filosofia alertamos todos os
suppliers para a necessidade de se manter uma
coerência de preços, não sendo tolerada qualquer tipo
de variação de preços durante o evento com base nos
preços de suppliers concorrentes.
QUALQUER STAND OU EXPOSITOR QUE NÃO
CUMPRA OS PONTOS REFERIDOS SERÁ
PENALIZADO, PODENDO SER EXCLUIDO DO
EVENTO E IMPEDIDO DE SE INSCREVER EM
FUTUROS EVENTOS.
- CONCURSO DE TATUAGEM Mais informação em breve.
- PROGRAMA E HORÁRIOS Mais informação em breve.
- BILHETES Mais informação em breve.
Quaisquer dúvidas não hesitem em contactar.
O nosso trabalho foi feito com toda a dedicação e será
assim até ao último minuto do Lisbon Tattoo Rock Fest.
Acreditamos que o vosso seja tão dedicado como o nosso

e por isso vos pedimos a máxima colaboração na
divulgação do evento, partilhando entre os vossos
amigos e clientes e através das vossas redes sociais. O
melhor resultado que teremos vai ser uma casa cheia,
alegre e divertida. Contamos com a vossa ajuda para
isso. Contem com o LTRF para vos ajudar a crescer
também.
Obrigado pelo vosso apoio.

