FAQ – BIKE BRASIL EXPO

1) Como faço para me credenciar para visitar o evento?
A fim de facilitar sua entrada no dia, efetue seu cadastro antecipado pelo site da Feira.
Você poderá retirar sua credencial a partir do primeiro dia de evento. Para isso, basta dirigir-se a área de
credenciamento, que contará com totens exclusivos para credenciamento via Internet. Não se esqueça
de apresentar o comprovante de credenciamento junto ao cartão de visitas e documento de identidade
com foto.
Haverá também totens de credenciamento para os profissionais que desejarem fazer o credenciamento
no local. Para isso basta apresentar um documento de identificação (RG ou CPF) junto ao cartão de visitas
o CNPJ da empresa.

2) Qual o custo da credencial?
O credenciamento é gratuito para os profissionais do setor.

3) Quando acontecerá a Bike Brasil Expo?
O evento estará aberto aos profissionais trade do dia 24 a 26 de agosto de 2018.

4) Qual horário de funcionamento da Bike Brasil Expo?
- Das 13h às 21h.

5) Onde é o local do evento?
A Bike Brasil Show acontece no Centro de Exposições São Paulo Expo, Pavilhão 2.

6) Qual o endereço da Bike Brasil Expo?
Rodovia dos Imigrantes, KM 1,5 | CEP: 04329-900 - São Paulo/SP
Mais informações, verifique o mapa de localização no site oficial do evento: www.bikebrasilexpo.com.br

7) Quais pontos de referências próximos ao São Paulo Expo - endereço da Bike Brasil Expo?
O São Paulo Expo está localizado a 850 metros do metrô Jabaquara e a 10 minutos do Aeroporto de
Congonhas.

8) Existe estacionamento para carros e motos no local?
Sim. O Edifício Garagem que fica localizado ao lado do São Paulo Expo disponibiliza 4.500 vagas cobertas.
O valor para automóveis é de R$ 45,00 e motos: R$ 25,00.
ATENÇÃO: Ressaltamos que nas vagas do Edifício Garagem, a altura limite impede a entrada de veículos
com suporte de bicicletas no teto, podendo apenas o suporte traseiro.

9) Existe bicicletário no local?

Sim. O bicicletário está localizado no piso inferior do Edifício Garagem do São Paulo Expo.
Possui 200 vagas e é um serviço gratuito, bastando levar cadeado e/ou corrente para a
bicicleta. O acesso ao pavilhão pode ser feito via ciclofaixa. Trace a sua rota até o São Paulo
Expo clicando aqui. Para conhecer outras formas de chegar até o pavilhão, acesse a página:
http://www.bikebrasilexpocom.br/pt/como-chegar

10) Existem vantagens/descontos em hotéis e passagens aéreas para visitantes do evento?
Confira as condições especiais e descontos em hotéis e passagens aéreas para visitantes do evento no site
oficial http://www.bikebrasilexpo.com.br/pt/viagem-e-hospedagem

11) Como posso encontrar o expositor que estou procurando na Bike Brasil Expo?
É possível encontrar a lista dos expositores no site oficial do evento, no site oficial:
http://www.bikebrasilexpo.com.br/pt/expositores

12) Haverá venda de produtos para o público?
A venda de produtos e/ou acessórios durante o evento, ficará a critério de cada empresa expositora.

13) Posso utilizar a minha câmera fotográfica e/ou filmadora durante a minha visita a Bike Brasil
Expo?
O público poderá utilizar a câmera fotográfica e/ou filmadora sem restrições durante o evento. Podem
ter empresas que não permitam o registro de imagem, nesses casos, aconselhamos solicitar a permissão.

14) Sou jornalista do setor, como faço para obter minha credencial para a Bike Brasil Expo?
Acesse o menu “Imprensa” no website: www.bikebrasilexpo.com.br para mais informações.

15) Os visitantes da Bike Brasil Expo poderão acessar a Bike Brasil Show?
Sim, os visitantes poderão acessar a Bike Brasil Show todos os dias das 10h ás 13h.

