
Transfiro o montante a CCP Banque de la Poste
BE 87-00012552-7494 (IBAN), BIC: BP0TBEB1

Eu autorizo que debitem da minha conta VISA EUROCARD  AMERICAN EXPRESS

Nome que consta no cartão .....................................................................................................................................................................................

Número do cartão de crédito

Válido até

MODO DE PAGAMENTO

 €

 €

 €

15 €

50 €

FORMULÁRIO DE ENCOMENDA

MORADA DE FACTURAÇÃO

Empresa ......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Phone .......................................................................................... E-mail ..................................................................................................................................

Pessoa de contacto .......................................................................................................................................... NIF ................................................................

ENDEREÇO DE ENVIO (se diferente do de facturação) .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

   2015   2016   2017   2018   2019  OUTRO

NOME DO VINHO GALARDOADO  COLHEITA

M

édaille d’Or  Gold Medal

Gold

Grande Médaille d’Or  Grand Gold M

ed
al

Grand Gold  M
édaille d’Argent  Silver M

eda
l

Silver

De 1 000 a 5 000 	 35 €/1000
De 6 000 a 10 000  30 €/1000
De 11 000 a 30 000 	 28 €/1000
De 31 000 a 50 000  25 €/1000
> 51 000    22 €/1000

Menos de 20 000 reproduções 	€ 12 por 1 000 cópias
Entre 20 000 a 150 000 reproduções 	€ 9 por 1 000 cópias
Mais de 150 000 reproduções 	€ 1,200 por pacote

 Tarifas em vigor per medalhas adesivas: 
 (para 1000 exemplares)

 Preço de reprodução do logo sobre as etiquetas 
 do vinho premiado

        Compra da medalha de metal e / ou da placa de metal:
        €15 / peça (ver página 2)

MEDALHA

2

3

1

 1 000 

 2 000

 3 000 

 5 000

 Outro 

ROLO  DIREÇÃO DIREÇÃO MANDRIL REPRODUÇÕES  MEDALHA DE MEDALHA PLACA
 INTERNA ESTERNA  DO LOGO METAL DE METAL

GOSTARIA DE ENCOMENDA (POR FAVOR PREENCHA)

 mandril 76 mm

 mandril 40 mm

 Colocadas à mão

Tipo de rolo

 

NÚMERO TOTAL DE MEDALHAS

TOTAL DE REPRODUÇÕES

TOTAL DE MEDALHAS FÍSICAS (15€/PEÇA)

CUSTOS DE TRANSPORTE E DE EMBALAGEM PARA PAÍSES DA EUROPA

CUSTOS DE TRANSPORTE E DE EMBALAGEM PARA PAÍSES FORA DA EUROPA

 

1

1

2

2

3

3

Total

Data de entrega desejada 

€

1

Logo a ser enviado para este endereço de email

Uma fotocópia deste formulário é aceitável

Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade

Eu concordo com todos os termos e condições , incluindo as condições e os 
limites do direito de reprodução.

Pessoa de contacto

MEDALHA DO 
CONCOURS



Condições de autorização para a reprodução do logo da medalha obtida no 
Concours Mondial de Bruxelles

Qualquer reprodução do logo do Concours Mondial de Bruxelles, das medalhas e / ou dos emblemas oficiais nas 
garrafas ou noutro suporte é proibida sem o acordo da organização.

A fim de poder retirar  o máximo de benefícios da medalha obtida por ocasião do concurso, o Concours Mondial de 
Bruxelles propõe a aquisição de um direito de utilização do logo da medalha obtida, denominado "isenção de  reprodução 
do  logo" ( artigo 18º do Regulamento) .

Este direito de uso permite a reprodução do logo oficial da medalha que obteve a fim de o colocar nas garrafas do vinho 
premiado .

Os termos deste direito de reprodução são as seguintes:

O direito de reprodução do logo da medalha é derregatória, individual e intransmissivell

É estritamente limitado ao número de reproduções solicitadas e pagas.

Em caso algum o número de reproduções pode exceder o número de garrafas de 75cl declaradas no formulário de 
inscrição do vinho premiado no Concours Mondial de Bruxelles .

O direito de reprodução está limitado a um período de um ano após a carta de confirmação do Concours Mondial de 
Bruxelles autorizando a reprodução do logo.

O logo oficial da medalha não pode ser reproduzido excepto numa reprodução idêntica particularmente no que respeita 
às proporções, diâmetro , caracteres e cores ( Mínimo 1,2 centímetros de diâmetro) . Nenhuma modificação de qualquer 
tipo pode ser feita no logo.

Qualquer violação ao acima referido será punida de acordo com o artigo 18º do regulamento do concurso .

A carta oficial de confirmação ao direito de reprodução será enviada após a recepção do documento presente preenchido 
e assinado como acordo.

Fornecimento do logo: O logo poderá ser enviado, conforme melhor lhe convir, via correio electrónico / e-mail.

Tamanho minimo do logo : 1,2 cm de diâmetro  Tamanho máximo do logo : 5 cm de diâmetro

PLACAS DE METAL
DIÂMETRO: 20 CM

MEDALHAS DE METAL

2

Preencha este documento e envie-o para Vinopres por correio ou por correio:
concours@vinopres.com  www.concoursmondial.com 

Rue de Mérode 60  B-1060 Bruxelles  Belgium  Phone +32 (0) 2 533 27 67


