Condições de aluguer do Espaço Compasso

1. Atividades / Valores
Eventos Privados
Aluguer dia ou noite (até das 8h até às 23h): 60 € a cada 5 horas, disponível para
organização de eventos públicos ou privados.

Eventos Públicos

Promoção

30% dos lucros da
bilheteira/inscrições
- Compartilhamento do
material de promoção nas
páginas do Facebook e
Instagram

40% dos lucros da
bilheteira/inscrições
- Promoção nas redes sociais
- Compartilhamento do
material de promoção nas
páginas do Facebook e
Instagram
- Inclusão nas newsletters do
Compasso, Viral Agenda e
Huolistc

Logística

- Preparação básica do Espaço
- Receção.
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- Preparação básica do
Espaço
- Receção
- Pré-venda/Venda de bilhetes
e inscrições no Website do
Espaço Compasso

2. Política de Preços

Tipos de eventos

Preços(*)

Inscrições para oficinas, workshops

Entre 8 à 25 €, com duração de 2 a 5 horas.

Bilhetes para festas e apresentações
artísticas: entre outros

Preços recomendados de 3 € a 5€, outros
preços poderão ser negociados com a
Equipa do Espaço Compasso. Para eventos
com duração de 1 a 4 horas
Contribuição livre:
- é pedido um valor dos participantes que
venha de forma espontânea para suprir
despesas básica do Espaço.

Palestras, vivências coletivas, ações
sociais ou tertúlias

(*) Para além dos preços tabelados, outros preços poderão ser praticados mediante
negociação com a Equipa de Gestão do Espaço Compasso.

3. Condições oferecidas

Espaços disponíveis
Salão: Capacidade para 50 pessoas
Jardim: Capacidade para 200 pessoas,
Palco externo: Capacidade para 7 músicos.
Compaz - estúdio musical: 5x5m. Para ensaios e gravações (a verificar disponibilidade
com a Equipa de Gestão).

Inclui:
- Alojamento e uma refeição completa ao(s) organizador(es) para o dia ou noite da
atividade oferecida.
- Rider Técnico básico.
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4. Serviços disponíveis

Quartos comunitários na
Residência Artística do

Condições

Preços

Dispomos de camas para

Verificar

albergar elementos.

disponibilidade com
Equipa de Alojamento

Espaço Compasso
Trabalhos de
Design/Marketing

Prestamos serviço de design

A negociar com Equipa

de

de Comunicação

cartazes/flyers/publicidade
para redes sociais, fotografia
(reportagem ou retrato) e
outros serviços.

A negociar com Equipa

Utilização do Restaurante

de Cozinha

Compasso Veggie para
eventos

5. Regras de Comunicação/Promoção de Eventos
A menos que sejam contratados serviço de design e marketing da equipa da
comunicação do Espaço Compasso, a criação de páginas, como a de "Evento", no Facebook
é da exclusiva responsabilidade dos organizadores. As páginas devem constar o Espaço
Compasso como coorganizador (de forma a aparecer na nossa página e agenda online).
O contacto para inscrições - em palestras, vivências coletivas, tertúlias, oficinas ou
workshops - deve ser estritamente do responsável por oferecer a atividade.
Os materiais de comunicação devem especificar com clareza, dia e hora do evento e
local de organização do evento (Espaço Compasso). Quando o evento é um concerto ou
festa, deve seguir o seguinte formado “<nome do evento> | Espaço Compasso”

Exemplo: Roots Natty Roots | Espaço Compasso

A utilização do logotipo é opcional. Quando utilizado, o logotipo deve obedecer às
seguintes regras:
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Regras de Utilização do Logótipo (descarregar o pacote de identidade visual aqui)

Versão simples

Versão completa

Corte do logotipo

Adição de elementos

Proíbido “proteger” o
logotipo com caixa
branca, sombra, brilho, ou
outro elemento gráfico
(invés disso, opte por
utilizar um fundo com
constraste adequado)

Proíbido sobrepor o logotipo em fundos que
tornem as letras ou simbolo ilegível

Normal

Invertido

Alterações
permitidas
(colorir com
uma única
cor)
Alterações
proibidas
(Adição ou
subtração de
elementos)
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6. Contactos e Pedidos de Informação

Enviar email para espaçocompasso@gmail.com, com o título “Aluguer de
Espaço”/”Proposta de Evento” + “<nome do evento>”
Tratar sobre o seu assunto/proposta, apenas com a pessoa da Equipa Central com o
qual contatou / comunicou.

Morada

Rua da Torrinha, 113 r/c, 4050-609 Porto, Portugal
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