
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caro fã de Shawn Mendes, 
 

Obrigado por ter adquirido o pacote Shawn Mendes Gold Meet & Greet! 
Como sabes, este pacote dá-te a oportunidade de um meet & greet e fotografia com o Shawn, acesso exclusivo à 
sessão de perguntas e respostas, entrada na experiência ShawnAccess e muito mais. 
 

Check-in VIP: 
Abaixo estão descritos os horários de check-in. 
No local de check-in encontrarás o representante ou um assistente VIP que te ajudará a iniciar a tua experiência VIP! 
 

Check-In: das 14h30 às 15h00  
Local de check-in: Sala Fernando Pessa  

(consulta mapa abaixo) 
 

Por favor, certifica-te que chegas ao local de check-in no horário acima indicado, 
uma vez que quem chegar após estes horários poderá NÃO participar da experiência VIP. 

 

A apresentar no check-in:  

● O teu bilhete - se ainda não tens o teu bilhete, contata de imediato o ponto de venda onde o adquiriste; 
● Documento de identificação com fotografia que coincide com o nome do comprador original do pacote VIP; 

● E-mail de confirmação de aquisição do bilhete (caso tenha sido compra online). 
  

Artigos de Merchandise:  
Os artigos de merchandise incluídos no teu pacote serão entregues no momento de check-in no local do espetáculo. 
Estes artigos terão de ser recolhidos no local e dia do espetáculo - NÃO serão enviados por correio. 
 
Passaportes: 
O teu 2019 Shawn Mendes Tour Passport será entregue no momento de check-in. 
A tua experiência não estará complete até que carimbes o teu passaporte! Procura os membros da equipa que 
terão os seguintes carimbos: Individual Tour Date  | VIP Experience  |  Merch Booth  |  Secret Location 

 
Qualquer questão relacionada com o teu passaporte, por favor, contata: memberships@shawnaccess.com. 
 

Sessão de Perguntas e Respostas: 
A sessão de perguntas e respostas será moderada por um representante ShawnAccess. 
Este pacote não inclui a garantia de que terás a oportunidade de fazer uma pergunta ao Shawn, apenas que poderás 
assistir a esta sessão de perguntas e respostas. 
  

Fotografias:  
As fotografias registadas nesta experiência serão colocadas online no prazo de 48 horas após o espetáculo.  
A tua fotografia será registada por um fotógrafo profissional.  
Não será permitido o registo de fotografias ou vídeos em equipamentos pessoais, por este motivo, por favor, não uses 
o teu telefone ou camara fotográfica.  
 

Usa este link e password para acederes à galeria de fotografias desta experiência: 
Link: www.shawnaccessvip.com 

Password: ShawnMendesTheTour2019 
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Informações importantes: 

● Por motivos de segurança da tour, não temos autorização para receber QUALQUER tipo de presente ou gift no 
local do espetáculo. Se queres dar um gift ou presente ao Shawn, por favor, envia para a seguinte morada:  

747 Don Mills Rd, PO BOX 45525, Flemingdon Don Mills, ON M3C 3S4, USA; 
● Certifica-te que tens o teu bilhete ANTES de chegares à fila do check-in; 

● Terás a oportunidade de tirar uma (1) fotografia e receberás apenas um (1) pacote de gifts por cada pacote 
adquirido – sem exceção; 

● Para participares nesta experiência VIP, no momento de check-in, tens de apresentar um documento de 
identificação do comprador original do pacote (com fotografia); o documento de identificação apresentado 
no check-in tem de coincidir com o nome do comprador inicial do pacote VIP; 

● Se um membro da tua família com o mesmo apelido comprou este pacote para ti e tu não tens documento de 
identificação, OU se tu tens um documento de identificação mas foi o teu pai ou mãe que compraram este 
pacote com o seu nome, permitiremos que faças o check-in com uma fotográfica ou fotocópia desse 
documento de identificação com fotografia da pessoa (desde que corresponda ao mesmo apelido); 

● Por favor, certifica-te que chegas ao local de check-in no horário acima indicado, uma vez que quem chegar 
após estes horários poderá NÃO participar da experiência VIP.  

● O passe laminado é apenas comemorativo e não dá acesso à sala de espetáculo, áreas de backstage ou áreas 
VIP da sala. 
 

Cada pacote Shawn Mendes Gold Meet & Greet inclui: 
● Um (1) bilhete para a Plateia VIP (ii) 

● Um (1) Meet & Greet com oportunidade de fotografia com Shawn Mendes 

● Uma (1) entrada na sessão de perguntas e respostas com Shawn Mendes 
● Uma (1) entrada para a experiência ShawnAccess  

● Um (1) poster exclusivo e autografado da Tour Shawn Mendes 
● Um (1) Tour Passaport comemorativo 

● Um (1) passe laminado comemorativo  
● Acesso antecipado à loja de merchandise 

● Entrada VIP 
 

IMPORTANTE: Este e-mail é apenas para fins informativos. Não é uma confirmação da tua encomenda / aquisição. 
Se precisares de mais informações, por favor, contata: vip@shawnaccess.com ou bilhetesvip@everythingisnew.pt. 
Todos os horários e diretrizes indicadas estão sujeitas a alterações. 
Fica de olho na tua caixa de entrada de e-mails (e lembra-te de verificar o spam, junk ou lixo eletrônico!), pois qualquer 
atualização de última hora será enviada para ti por e-mail antes do evento. Para garantir que recebes todas as 
notificações por e-mail, por favor, adiciona estes contatos na lista de e-mails de confiança: vip@shawnaccess.com e 
bilhetesvip@everythingisnew.pt. 
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