Ficha de inscrição
Se inscreve uma mesma ação em várias categorias, DETALHAR TODAS no ponto 9 chamado “Nº e
especificação de categorias”. Não deve completar uma ficha por categoría inscrita. Cada uma paga uma
tarifa e pode se inscrever a mesma peça em até 7 categorias. Veja as escalas de descontos no tarifário.
Envie a FIP, o material digital para seus Cartazes. É regulação.

DATA DE INSCRIÇÃO:

1. Nome fantasia da empresa:
2. Razão social (faturação):
3. Contato da agencia que realiza a inscriçâo:
3.a Autorização:
4. Nome & Email do diretor da agencia:
5. Endereço da agencia:

C.E.P:

Bairro:

País:

Telefone ﬁxo:

Celular:

6. CNPJ:
CUIT(Argentina) | RUT(Chile) | NIT(Colombia) | RUC(Paraguay, Perú, Ecuador y Uruguay) | RFC(México) | RIF(Venezuela) | CNPJ(Brasil) | CIF(Europa)

7. Site da agência:
8. Nome da campanha (Conﬁrmar que o nome da campanha seja o mesmo no site):

9. Numeros de categorias:

10. Site da campanha apresentada:
11. Marca protagonista da ação apresentada :
12. Contato & Email da marca (autorização):
13. Indique el target al que dirigió la acción:
14. Indique se foi apresentada em outros paises: Quais?
15. Registro “Agência do ano / país”: (*)
*contém custos adicionais US 55

SI

NO

Declaramos conhecer e aceitar todos os términos do Regulamento do FIP (Festival Iberoamericano de Promoções & Eventos),
testemunhando que as peças inscritas se encontram nas condições estabelecidas. O Fip poderá disponibilizar delas com ﬁns
promocionais. O participante também concorda, que não apresentará ação judicial alguma contra o Festival caso tenha alguma
discrepância sobre a votação dos jurados (o que se considera deﬁnitiva e irrevogável), e que também, em caso de surgir questões de
carater legal a respeito ao exercício de direito de apresentar inscrições, o participante reconhece sua absoluta responsabilidade
fazendo cargo, em todos os aspectos, de eventuais comparecimentos judiciais.
PARA EMITIR ESTA FORMA DE INSCRIÇÂO POR EMAIL OU PELO FAX:
FIP - Virrey del Pino 3800 - Belgrano "R" | Capital Federal, Buenos Aires – ARGENTINA. Tel: +54 11 4555 - 7825 / 6453
Fax: + 54 11 4555 – 6453 | Email: info@ﬁpfestival.com.ar | Cuentas: cuentas@ﬁpfestival.com.ar

