CODY SIMPSON | EXPERIÊNCIA VIP MEET & GREET
ASSUNTO: INFORMAÇÕES PARA A EXPERIÊNCIA VIP MEET & GREET CODY SIMPSON
Obrigado por ter adquirido o seu bilhete VIP Meet & Greet para o espetáculo de Cody Simpson!
É importante que leia com atenção a informação abaixo descrita para que usufrua desta experiência ao
máximo.
Por favor, certifique-se que planeia bem a sua agenda de forma a que chegue atempadamente ao local do
espetáculo para realização do check-in. Os horários abaixo serão cumpridos com rigor, excepto caso
surjam alterações por parte da produção do espetáculo *.
Os procedimentos de check-in e detalhes do programa referem-se apenas ao seguinte tipo de bilhete:
THE CODY SIMPSON VIP MEET & GREET EXPERIENCE
O bilhete VIP Meet & Greet inclui:
• Entrada para o espetáculo de Cody Simpson
• Meet & Greet com Cody Simpson
• Oportunidade de tirar fotografia com Cody Simpson
• Acesso ao Sound check e sessão de perguntas e respostas com Cody Simpson
• Poster autografado
• Passe laminado comemorativo
ITINERÁRIO E PROGRAMA VIP*
•

LOCAL:

ESPAÇO ARMAZÉM F, Lisboa

•

DATA DO ESPETÁCULO:

5ª FEIRA, 21 DE MAIO 2015

•

LOCAL DO CHECK-IN:

BILHETEIRA DO ESPAÇO ARMAZÉM F

•

INÍCIO DO CHECK-IN:

16:30 h*

•

TÉRMINO DO CHECK-IN:

17:00 h*

•

ABERTURA DE PORTAS

19:00 h

•

INÍCIO DO ESPETÁCULO

20:00 h*

Importante:
Certifique-se que chega atempadamente ao local do check-in.
O não cumprimento dos horários acima definidos, poderá resultar na não participação das atividades VIP,
sendo que em nenhuma circunstância o reembolso será considerado ou realizado.
PROCEDIMENTOS DE CHECK-IN
1. Certifique-se que chega ao local com a devida antecedência. Planeie a sua agenda de forma a
cumprir com os horários acima definidos.
2. O cliente deve dirigir-se à BILHETEIRA DO ESPAÇO ARMAZÉM F, apresentar o seu bilhete
válido Vip Meet & Greet e cópia da identificação do comprador do bilhete (carta de condução ou
bilhete de identidade ou cartão de cidadão ou passaporte).
3. Certifique-se que se faz acompanhar do seu bilhete, pois necessita apresentá-lo no check-in.
4. Após o término do check-in, um representante da comitiva do artista acompanhará os clientes
para o interior da sala de espetáculo.

INFORMAÇÕES E DETALHES ADICIONAIS
•

Uma criança poderá ser acompanhada por um (1) familiar portador de bilhete para o espetáculo,
mas este não poderá participar no Meet & Greet ou na fotografia.

•

Qualquer acompanhante de uma criança necessita de ter o seu próprio bilhete para o espetáculo

•

Após a realização do Meet & Greet e da fotografia, os clientes poderão ser acompanhados ao
exterior da sala do espetáculo, onde formarão uma fila prioritária para voltarem a entrar aquando
da abertura de portas ao público pelas 19:00 horas.

•

Ultimas notícias e informações sobre Cody Simpson disponíveis em www.codysimpson.com

INFORMAÇÃO SOBRE A OPORTUNIDADE DE TIRAR FOTOGRAFIA
Haverá oportunidade para tirar uma fotografia com Cody Simpson.
No entanto, é importante que tenha as seguintes informações em consideração:
• Cada cliente tem que se fazer acompanhar da sua máquina fotográfica (não profissional)
•

Um representante da comitiva do artista irá usar a máquina fotográfica de cada cliente para tirar a
fotografia

•

Serão permitidas máquina fotográficas compactas.

•

Máquinas fotográficas profissionais, câmeras de vídeo e aparelhos para gravar/captar som não
serão permitidas, sob qualquer circunstância.

ITENS NÃO PERMITIDOS NA SALA DE ESPECTÁCULO
Para além dos itens abaixo descritos, poderão existir restrições adicionais impostos pela sala de
espetáculos.
Por favor, contate a sala de espetáculo ou consulte o respectivo website para se informar de possíveis
restrições que podem ser aplicadas.
Os itens abaixo descritos não são permitidos na sala de espetáculo:
• Máquinas fotográficas profissionais (se a lente pode ser removida – não poderá entrar)
• Aparelhos de gravação/captação de imagem
• Aparelhos de gravação/captação de som
• Comida e bebida
• Mochilas / malas grandes
Se tem dúvidas sobre um artigo poder ou não entrar na sala, não se faça acompanhar do mesmo.
Para esclarecimento de dúvidas que possam surgir, por favor, contacte:
bilhetesvip@everythingisnew.pt
ou
(+351) 93 249 20 88 (dias úteis das 10h ás 18h)
Bom espetáculo!

instagram.com/everythingisnew | twitter.com/everythingisnew | facebook.com/everythingisnew
Importante:
Se tiver recebido esta informação por engano, por favor, não a tenha em consideração.
O acesso a esta informação NÃO serve de confirmação de aquisição deste tipo de bilhete nem garante
acesso ao programa e atividades descritas neste documento.

