FAQ - BRASIL CYCLE FAIR
1) Quando acontecerá a Brasil Cycle Fair?
O evento estará aberto ao público do dia 22 a 24 de setembro de 2017.
2) Qual horário de funcionamento da Brasil Cycle Fair 2017?
- Dias 22 e 23 de setembro (sexta-feira a sábado) - das 13h às 22h, com entrada até as 20h ou
até atingir o limite da capacidade do local.
- Dia 24 de setembro (domingo) - das 13h às 20h, com entrada até às 18h ou até atingir o limite
da capacidade do local.
3) Onde é o local do evento?
A partir deste ano, o Brasil Cycle Fair acontece no São Paulo Expo, mais novo e moderno local
para eventos deste porte na cidade. O antigo Centro de Exposições Imigrantes foi
completamente reformado, dando lugar para uma área de 90 mil m² de pavilhão totalmente
climatizado, 10 mil m2 de espaço para congressos e convenções, com 32 salas modulares (2º
piso) e 20 mil m² de área externa, com uma estrutura que proporcionará conforto e uma
experiência diferenciada para o visitante. O São Paulo Expo fica na Rodovia dos Imigrantes, km
1,5 – São Paulo/SP, a 850m da estação de metrô e terminal rodoviário Jabaquara.
Site oficial: http://saopauloexpo.com.br/
4) Qual o endereço do Brasil Cycle Fair?
Rodovia dos Imigrantes, KM 1,5 | CEP: 04329-900 - São Paulo/SP
Mais informações, verifique o mapa de localização
evento: brasilcyclefair.com.br

no
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5) Quais pontos de referências próximos ao São Paulo Expo - novo endereço do Brasil
Cycle Fair?
O Brasil Cycle Fair estará localizado a 850 metros do metrô Jabaquara e a 10 minutos do
Aeroporto de Congonhas.
6) 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.

7) 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: www.brasilcyclefair.com.br/pt/como-chegar

8) Como faço para adquirir meu ingresso antecipado e qual valor para visitar o evento?
Os ingressos estarão disponíveis para compra no site oficial do evento
http://www.brasilcyclefair.com.br/pt/ingressos-venda
Abaixo a tabela de preços:

Categoria
Inteira
Meia
Dose dupla (2 dias de visita)
Tudo de Bom (grupos de 4 pessoas)

1º Lote

2º Lote

3º Lote

No Local

Válido até
31 de julho

Válido de
1 a 31 de agosto

válido de
1 a 21 de setembro

Válido de
22 a 24 de setembro

R$ 52,00
R$ 26,00
R$ 80,00
R$ 160,00

R$ 56,00
R$ 28,00
R$ 86,00
R$ 172,00

R$ 67,00
R$ 33,50
R$ 104,00
R$ 208,00

R$ 45,00
R$ 22,50
R$ 70,00
R$ 140,00

*ou enquanto durarem os estoques.
** os ingressos serão válidos apenas para o dia escolhido
9) O preço dos ingressos vai alterar conforme a virada do lote?
Sim. Os lotes promocionais são limitados.
10) O que é o ingresso Dose Dupla?
O ingresso Dose Dupla dará acesso a dois dias de evento. Essa categoria não possui meia
entrada.
11) O que é o ingresso Tudo de Bom
O ingresso Tudo de Bom é para famílias e grupos de 4 pessoas. Essa categoria não possui meia.
12) Crianças terão direito a meia entrada?
Crianças até 03 anos de idade terão acesso gratuito ao evento.
Crianças de 04 a 11 anos, pagam meia entrada.
13) Quem terá direito a meia entrada?
- Estudantes
Será necessária a apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE), emitida pela
ANPG, UNE, Ubes, entidades estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes,
Centros e Diretórios Acadêmicos, conforme modelo único nacionalmente padronizado.
- Idosos
Será necessária a apresentação de um documento de identidade com foto
- Deficientes
Será necessária a apresentação de um documento de identidade com foto
- Professores da Rede Pública Estadual e Municipal de Ensino
Será necessária a apresentação da Carteira funcional emitida pela Secretaria de Educação de
São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto.
Jovens de 15 a 29 anos Carentes
Será necessário a apresentação da Carteira de Identidade Jovem emitida pela Secretaria
Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de
identidade oficial com foto.

14) Os seguidores das redes sociais oficiais possuem algum desconto na compra de
ingressos?
Sim, os seguidores das redes sociais oficiais do evento usufruirão de condições especiais na
compra de ingressos para qualquer dia de visita, de acordo com o valor INTEIRA do dia.
Quantidades limitadas.
Ressaltamos que o acesso ao desconto se dará através das redes sociais. Curta nossa Fan
Page /brasilcyclefair e fique por dentro dessas ações.

15) 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.brasilcyclefair.com.br/pt/viagem-e-hospedagem
16) Como posso encontrar o expositor que estou procurando na Brasil Cycle Fair 2017?
É possível encontrar a lista dos expositores no site oficial do evento, no menu “O Evento”.
17) Haverá venda de produtos para o público?
A venda de produtos e/ou acessórios durante o evento, ficará a critério de cada empresa
expositora.
18) Posso utilizar a minha câmera fotográfica e/ou filmadora durante a minha visita a
Brasil Cycle Fair 2017?
O público poderá utilizar a câmera fotográfica e/ou filmadora sem restrições durante o evento.
Podem ter empresas que não permita o registro de imagem, nesses casos, aconselhamos
solicitar a permissão.
19) Sou jornalista do setor, como faço para obter minha credencial para a Brasil Cycle Fair
2017?
Acesse o menu “Imprensa” no website: www.brasilcyclefair.com.br para mais informações.
20) Como é o acesso para PNE?
O Pavilhão possui estrutura preparada para o recebimento desse público.
21) Existe um telefone de contato para esclarecer dúvidas referentes aos ingressos?
Sim, Central de Relacionamento da Ticket Agora: sac@ticketagora.com.br / Tel.: 11 3588-0326

