
Declaramos conhecer e aceitar todos os termos do Regulamento do FIP (Festival Ibero-Americano de Promoções e Eventos), e seus Termos e 
Condições, atestando que as peças inscritas estão dentro do quadro estabelecido por suas condições. O FIP poderá utilizá-los para fins promocionais. 
O concorrente CONCORDA que não irá propor qualquer ação judicial contra o Festival caso haja discrepância quanto ao voto dos jurados, que será 
considerado final e irrevogável, e que, além disso, no caso de surgirem questões legais quanto ao exercício do o direito de submeter as inscrições, o 
concorrente reconhece a sua absoluta responsabilidade ao assumir, em todos os aspectos, eventuais comparências em tribunal.

FIP - Virrey del Pino 3800 - Belgrano "R" | Capital Federal, Buenos Aires – ARGENTINA. Tel: +54 11 4555 - 7825 / 6453
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FIP FESTIVAL 

TARIFA 2022

 ️  ️Importante: para cada categoria apresentada é considerada 1 inscrição, se a mesma campanha for 
apresentada em várias categorias, cada uma o faz de forma independente e paga uma taxa por cada uma, ou 
seja: 1 inscrição = 1 taxa independente de ser ou não a mesma ação.

INSCRIÇÕES ATÉ 30 DE JUNHO - 20% de desconto sobre a tarifa normal.

 5 a 15 inscrições: -5% de desconto adicional por número de inscriçõe
 16 inscrições ou mais: - 10% de desconto para o número de inscrições

260 US/€ 

INSCRIÇÃO ATÉ 30 DE JULHO - 15% de desconto na tarifa clássica

 5 a 15 inscrições: -5% de desconto adicional por número de inscriçõe
 16 inscrições ou mais:- Desconto adicional de 10% para o número de inscrições

272 US/€ 

INSCRIÇÕES DE 1 A 31 DE AGOSTO - Tarifa clássica

 5 a 15 inscrições: -5% de desconto adicional por número de inscriçõe
 16 inscrições ou mais:- Desconto adicional de 10% para o número de inscrições

320 US/€ 

Agência do Ano

Custo de registro como agência do ano do país. Uma única taxa é paga por ano por 
agência participante

   55 US/€   

Assim que a inscrição estiver concluída e o pagamento for efetuado, o FIP enviará um tutorial de como se 
inscrever.


