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44º Encontro de 
Supermercados 
da Bahia

Pacote de Hospedagem

Este ano a ABASE irá realizar a 44º edição do 
ENCONTRO BAIANO DE SUPERMERCADOS no 
Hotel TIVOLI ECORESORT na Praia do Forte, 
de 05 a 07/11, considerado um dos melhores 
hotéis Ecoresort do País.

Serão três dias de intensa programação 
unindo lazer entretenimento e network.

As empresas poderão fazer ações de degus-
tação e merchandising para ampliação da 
visibilidade das marcas e lançamento de no-
vos produtos.

A participação da sua empresa é muito impor-
tante para o nosso setor na Bahia que cresce 
a cada ano e gostaríamos de brindar juntos a 
retomada das convenções presenciais.

Segue anexo a fi cha de inscrição do Encon-
tro Baiano de Supermercados e Abase News 
agosto que traz uma matéria sobre o Encon-
tro Baiano de Supermercados.

Até 04/11/2021 - preço por pessoa em apar-
tamento duplo R$ 2.495,00

A política de hospedagem do hotel, só permite 
03 adultos e 01 criança por apartamento ou 
02 adultos e 02 crianças por apartamento

Política infantil – crianças de 0 até 11 anos no 
apartamento dos pais

Criança até 02 anos e 11 meses = R$ 400,00

Criança de 03 a 11 anos e 11 meses = R$ 900,00





FICHA DE INSCRIÇÃO

ACOMODAÇÃO APARTAMENTO

ATÉ 04/11/2021 PREÇO POR PESSOA EM APARTAMENTO DUPLO R$ 2.495,00

CRIANÇA
CRIANÇA DE 0 A  02 ANOS E 11 MESES R$ 400,00

CRIANÇA DE 03 A  11 ANOS E 11 MESES R$ 900,00

Favor anexar xerox de identidade ou certidão de nascimento no ato da inscrição. Será solicitado documento 
de identificação na recepção do hotel.  

razão social:

característica da empresa:

(  ) associado supermercadista, distribuidores e atacadistas (  ) associados colaboradores (  ) outros
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endereço:

NOME FANTASIA:

nome do convencional:
idade: inscrição apto.

condições de pagamento

criança de até 11 anos (mesma cama dos pais)
idade:

nome do acompanhante:
idade:

criança de até 11 anos (mesma cama dos pais)
idade:

Salvador, ____ DE ________________ DE 2021 assinatura do responsável pela inscrição

Ou à vista através de depósito bancário identificado: Banco Bradesco | Agência: 3567  Conta Corrente 0469905-0 
Atenção! Evite cobrança de juros, pagando o boleto até o dia de vencimento.

Importante:
1. Utilize quantas fichas de inscrição forem necessárias e envie-nos para o e-mail abasegerencia@abase-ba.org.br
2. Não serão devolvidas inscrições pagas, mesmo não utilizadas.
3. Tivoli Resort e Abase não se responsabilizam por objetos extraviados. Os convencionais deverão utilizar o cofre do seu apartamento.
4. A política de hospedagem do hotel, só permite 03 adultos e 01 criança por apartamento ou 02 adultos e 02 crianças por apartamento.
A taxa de inscrição inclui o seguinte direito:
Hospedagem no Tivoli Resort – All Inclusive, no período compreendido entre as 16h  do dia 05/11 e 11h do dia 07/011. Almoço incluso. 

cidade: estado: cep:

cnpj:

telefone:

e-mail:

fax:

01/11/2021
04 parcelas

05/10/2021
03 parcelas

05/09/2021
02 parcelas

05/08/2021
01 parcela

Autorizo a utilização dos meus dados cadastrais com a finalidade específica de cadastro no evento e check in no hotel, de acordo com as normas da LGPD.


