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VAMOS LÁ!



Online



1. O que você precisa fornecer:

Dica importante

Você pode fazer o upload de todas as fotos e vídeos no 
site Wetransfer e gerar um link e enviar no e-mail acima.
É prático e rápido.  
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- Até 30 fotos 1000 x 1500 px com peso até 600 kb;- Até 30 fotos 1000 x 1500 px com peso até 600 kb;
- Até 10 vídeos 1920 x 1080 px;- Até 10 vídeos 1920 x 1080 px;
- 01 Número de WhatsApp com DDD;- 01 Número de WhatsApp com DDD;

- Enviar para nubra@agenciath.com.br até dia 25/07/2021- Enviar para nubra@agenciath.com.br até dia 25/07/2021

- Enviar todos os conteúdos em apenas um e-mail.



2. Como deve ser o e-mail:2. Como deve ser o e-mail:

Preste atenção Identifi que a sua marca

Para: nubra@agenciath.com.br
Assunto: Nome da sua marca - Fotos e vídeos 54ª NUBRA ONLINE

Anexar as fotos e vídeos no e-mail ou colar o link do Wetransfer, 
Google Drive ou One Drive no corpo do e-mail. 

Número de WhatsApp com DDD que será usado no atendimento 
ao cliente. 

É imprescindível que todas as fotos e vídeos 
sejam enviadas em um único e-mail. 

NÃO se esqueça de colocar o nome da sua 
marca no assunto do e-mail. E-mails sem 
identifi cação não serão considerados. 
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3. Respeite as regras e o prazo:
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1. É de extrema importância que o formato solicitado das fotos seja 
respeitado. Não faremos adequação de formato das fotos enviadas. 

2. Não serão aceitas mais de 30 fotos e mais de 10 vídeos por associado. 

3. A data limite de envio dos materiais (dia 25/07/2021). 

4. Todos os envios dos materiais devem ser feitos por e-mail. Não serão 
aceitos envios por WhatsApp. 



Presencial



1. Montagem e desmontagem
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1. A montagem da Exposição Presencial da NUBRA ocorrá no dia 03/08 das 14h às 18h. 

2. A desmontagem será dia 09/08 das 17h às 18h. 
3. A data limite de envio dos materiais (dia 1311). 



QUALQUER DÚVIDA, 
ESTAMOS À DISPOSIÇÃO!
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11 2528.7845
Rua Frei Caneca, 558 - Cj. 1514
Consolação | São Paulo | SO


