
FIT 0/16 – Feira Internacional do Setor Infantojuvenil e Bebê 2021 –Nova Data 

FIT 0/16 – Feira Internacional do Setor Infantojuvenil e Bebê- foi adiada para 6 a 9 de Junho de 2021  

FAQ sobre o anúncio do evento (Atualizado em 2 de Fevereiro de 2021) 

Porque da remarcação da FIT 0/16 - Feira Internacional do Setor Infantojuvenil e Bebê 2021? 

Tendo em vista a situação atual, as restrições e obrigações legais vinculativas baseadas na legislação 

local e internacional relacionada com a crise do Covid-19 e as crescentes restrições impostas às viagens 

e ao turismo, entendemos ser prudente postergar a FIT 0/16 - Feira Internacional do Setor 

Infantojuvenil e Bebê 2021. A segurança e o bem-estar de todos os participantes continuam a ser para 

nós uma prioridade absoluta. Após uma longa e cuidadosa deliberação com as nossas partes 

interessadas, decidimos remarcar a 55ª edição da FIT 0/16 - Feira Internacional do Setor Infantojuvenil 

e Bebê para 6 a 9 de Junho de 2021. 

Com isso nós promotores e todos os envolvidos teremos um tempo a mais para organização e a 

certeza que estaremos numa fase mais confortável para realizar o nosso evento com maior segurança. 

A FIT 0/16 segue todos os protocolos de sanitização, distanciamento e segurança junto com as 

melhores práticas para realização de feiras. Todas as medidas e diretrizes estão focadas em garantir os 

mais elevados padrões de segurança, higiene, limpeza e qualidade, estabelecendo a confiança dos 

visitantes e expositores. 

Quando será a nova data?  

A FIT 0/16 - Feira Internacional do Setor Infantojuvenil e Bebê 2021 – será realizada de 6 a 9 de Junho 

de 2021. 

Como posso obter as últimas atualizações sobre a situação da COVID-19 no Brasil? 

O governo brasileiro está levando isso muito a sério e tem um sistema ativo de vigilância e triagem 

para o controle de doenças. 

Para mais informações, visite: 

https://coronavirus.saude.gov.br/ 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/ 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/ 

http://www.capital.sp.gov.br/ 

 

Eu tenho mais perguntas sobre a feira e participação. Com quem posso entrar em contato? 

Para quaisquer dúvidas, escreva paraJonathan Tadayuki – Gerente de Projetos: 

j.tadayuki@koelnmesse.com.br 

 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/


EXPOSITOR 

Teremos alguma alteração do acordo contratual existente? 

O acordo assinado permanecerá em vigor, uma vez que estamos simplesmente reagendando o evento, 

de acordo com as disposições legais (art. 2º, I, da Medida Provisória 948/2020). A confirmação do 

stand revisto será enviada em devido tempo. 

Fiz os preparativos de viagem antes do evento. Serei reembolsado pela minha passagem / 

hospedagem ou quaisquer outras despesas incorridas desde que a FIT 0/16 foi adiada? 

Nós aconselhamos a entrar em contato direto com o seu agente de viagens ou de reservas ou 

operador hoteleiro para obter informações e conselhos correspondentes às suas políticas específicas 

de cancelamento e alteração. A FIT 0/16 não é responsável por acordos ou efetivados com empresas 

terceiras. 

Para sua tranquilidade, recomendamos que faça um seguro de viagem, caso ainda não o tenha feito. 

O que acontecem com os pedidos adicionais? 

Todos os pedidos adicionais serão mantidos e, se tiverem uma data de vencimento, serão adiados até 

um novo planejamento do nosso calendário. Para mais informações e perguntas, por favor,contate-nos 

através do e-mail: c.wilker@koelnmesse.com.br. 

Como ficarão os acordos feitos com os prestadores de serviços oficiais? 

Todos os acordos feitos com prestadores de serviços oficiais serão mantidos como estão em contrato, 

mas com um novo planejamento de datas e pagamentos. Serão revistos todos os casos o mais 

rapidamente possível. Os prestadores de serviços podem entrar em contato através do e-mail: 

c.wilker@koelnmesse.com.br. 

Declaração sobre a localização do estande e mudança de local. 

Devido ao adiamento para 2021, o Pavilhão Vermelho continua sendo o local do evento. Todos os 

esforços serão feitos para manter a localização do seu estande mais próximo, de acordo com a área 

previamente contratada. Todos os novos locais que eventualmente sofram alguma alteração serão 

apresentados aos expositores para o seu conhecimento e aprovação.  

Para mais informações entre em contato com Jonathan Tadayuki – Gerente de Projetos: 

j.tadayuki@koelnmesse.com.br. 

Prestações pendentes / Cancelamentos. 

Os contratos existentes com os expositores permanecerão em vigor para a nova data da feira. 

Se ainda houver uma diferença da participação total do contrato, o pagamento deverá ser efetuado 

até 20 de Maio de 2021. Caso o expositor pretenda rescindir o contrato de participação em 2021, serão 

aplicáveis as cláusulas contratuais. 

 



VISITANTES 

Eu me Pré-credenciei para visitar a FIT 0/16. Tenho de me inscrever novamente agora que o evento 

está reagendado? 

Não, você não precisa se inscrever novamente no evento. A sua inscrição permanece para a nova data. 

Fiz o agendamento da viagem antes do evento. Serei reembolsado pela minha passagem / 

hospedagem ou quaisquer outras despesas incorridas desde que a FIT 0/16 foi adiada? 

Nós aconselhamos a entrar em contato direto com o seu agente de viagens ou de reservas ou 

operador hoteleiro para obter informações e conselhos correspondentes às suas políticas específicas 

de cancelamento e alteração. A FIT 0/16 não é responsável por acordos ou efetivados com empresas 

terceiras. 

Para sua tranquilidade, recomendamos que faça um seguro de viagem, caso ainda não o tenha feito. 


