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               IRC 2018 – KUALA LUMPUR – MALÁSIA                           

De 4 a 6 de setembro     

1-CENTRO DE CONVENÇÕES KUALA LUMPUR

O local  de  realização  do  IRC2018 é  o  Centro  de  Convenções  de Kuala  Lumpur  situado  no
coração da cidade. O edifício  foi  projetado com elementos arquitetônicos modernistas e pós-
modernos.O Centro de Convenções de Kuala Lumpur é o único local de padrão ouro da AIPC
(Associação Internacional de Centros de Congresso) da Ásia. A instalação oferece 22,659m² de
espaço funcional, incluindo dois auditórios; Salão Plenário de 3000 lugares e teatro Plenário para
470; o Grand Ballroom, com capacidade para 2.000 pessoas, o Banquet Hall para 500, três salas
de conferência, seis salas de exposição (12.310 m² de espaço de exposição sem colunas em um
único nível, incluindo uma marquise independente de 2.600 m²) e 23 salas de reuniões.
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Restaurante no subsolo

 Parque aos fundos

Embora oficialmente o IRC inicie dia 4/09 , dia 3 inicia um evento paralelo chamado Malaysian
Rubber Board Technical Workshop for IRC 2018 . O workshop visa criar uma plataforma interativa
de  discussão  e  apresentação  de  clínicas  para  discutir  questões  e  desafios  relacionados  as
indústrias da borracha. O programa pode ser visualizado no link: https://irc2018.com/workshop/

https://irc2018.com/workshop/
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2-SINALIZAÇÕES

2.1-Parte externa do prédio

 

2.2-Parte interna do prédio
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3- INSCRIÇÕES E RETIRADA DE MATERIAL

Como de hábito em qualquer evento havia um certo tumulto e muita gente tentando ajudar na
entrega do material. Um perguntava para o outro e várias tentavam juntos ajudar. Aproveitei para
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fazer uma brincadeira e dizer que não se preocupassem pois por mais que tenhamos prática em
fazer isso sempre nas primeiras horas é assim. O pessoal agradeceu e rimos muito juntos.

 balcão de entrega de material

 balcão de entrega de material

Como previamente já havia feito a inscrição pela Internet, recebi um e-mail com os detalhes da
minha inscrição e dessa forma bastou eu apresentar esse papel para retirar o material.
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   Registro de inscrição

A entrega do material deu-se em duas etapas. No balcão de inscrições recebi essa bolsa de pano
vermelha contendo alguns materiais de propaganda, abstracts do IRC bem como o crachá. Na
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parte  posterior  ao  crachá  estava  3  tíquetes  relativos  ao  almoço  dos  três  dias.

  material da bolsa

  crachá e tíquetes de almoço
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Obs: Vou pedir amanhã se é possível colocar ABTB no crachá pois havia solicitado e não veio.

Após apanhar a bolsa vermelha fui  orientado a seguir para a sala seguinte onde recebi uma
mochila  contendo dentro os abstracts da International  Rubber Glove Conference & Exhibition
,calendário de mesa ,caderno de anotações ,giz para marcar borracha e uma squeeze.

 orientação para apanhar a mochila

 mochila
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 material da mochila


