
 
 
 
 
 
 

 
Assunto: Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox - Silver VIP – 28/03 Porto 
  
Caro Cliente VIP, 
 

Obrigada por juntar-se a Postmodern Jukebox nesta tour e um agradecimento especial por ser um dos nossos VIPs 
no espetáculo que se realiza a 28 de março no Coliseu do Porto. 
 
É claro que por ser um cliente VIP, não só significa que você é muito importante para nós, mas também que partilha 
a nossa Vintage Identity Passion. Você junta-se a nós para dar um toque vintage à vida moderna e nós estamos 
muito agradecidos por estar presente neste espetáculo onde vamos cantar algumas das nossas músicas favoritas. 
 
Tem sido uma viagem super emocionante, desde a gravação dos videoclips Youtube no antigo apartamento de Scott 
a atuar para pessoas com o mesmo sentimento que nós. Nada disto seria possível sem o seu apoio. 
 
O BÁSICO 

● Bilhete(s): O seu bilhete do espetáculo já deve estar em sua posse, caso ainda não o tenha recebido, por 
favor, contate de imediato o ponto de venda onde o adquiriu. 

● Check-in info: Assim que as portas abram às 20h30, deve dirigir-se à loja de merchandise para receber o seu 
poster exclusivo da tour. 

 
OS DETALHES 
Este pacote VIP não é transmissível. 
Por favor, faça-se acompanhar de um documento de identificação com fotografia que coincida com o nome do 
comprador do pacote. Caso este pacote seja uma oferta, o comprador original deverá fornecer uma cópia do seu 
documento de identificação com fotografia à pessoa que irá usufruir do mesmo. 
 
Cada pacote VIP Postmodern Jukebox Gold inclui:  

● 1 bilhete do espetáculo – lugar nas cadeiras de orquestra 
● 1 Poster exclusivo da tour 

 
Para qualquer dúvida, por favor, envie e-mail para info@237global.com ou bilhetesvip@everythingisnew.pt 

PERGUNTAS FREQUENTES 

Informação sobre o local do espetáculo 
 Coliseu do Porto  

Rua de Passos Manuel 137, 4000-385 Porto 
Telefone: (+351) 22 339 4940 

------------------------------------------------------------------------ 
● Por favor, consulte a condições da sala ou do promotor do espetáculo acerca da política de camaras 

fotográficas ou de filmar. 
● Todos os artigos dos pacotes VIP têm de ser levantados na loja de merchandise antes do espetáculo, uma 

vez que os mesmos não estarão disponíveis depois do espetáculo nem serão enviados por correio. 
● Todos os horários estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 

 
PARTILHA A EXPERIÊNCIA! 
Partilha as tuas fotografias e experiência VIP usando #PMJtour nas redes sociais. 
Twitter & Instagram: @pmjofficial 
Facebook: @postmodernjukebox 
 
Bom espetáculo! 


