FAQ ADVENTURE SPORTS FAIR 2018

Tire todas as suas dúvidas e participe da Adventure Sports Fair, a feira da vida ao ar
livre e o principal encontro do mercado de esportes e turismo de aventura que você já
viu!
► QUANDO?
19 a 21 de Outubro de 2018
►QUAL HORÁRIO?
Sexta-feira: das 12 às 20 hs
Sábado: das 10 às 20 hs
Domingo: das 10 às 20 hs
►ONDE?
São Paulo Expo Exhibition & Convention Center
Rodovia dos Imigrantes, km 1,5
São Paulo - SP
04329-900 - BRASIL
►QUAL O VALOR?
1º lote: 01/08 até 10/08 – R$ 20
2º lote: 11/08 até 31/08 - R$ 25
3º lote: 01/09 até 18/10 - R$ 30
4º lote: 19, 20 e 21/10 (local do evento) - R$ 35
IMPORTANTE: Menores de 12 anos, devidamente acompanhados dos responsáveis
legais, podem entrar no evento gratuitamente e mediante assinatura do termo de
responsabilidade. Os termos de responsabilidade estarão disponíveis na bilheteria.
►E AS PROMOÇÕES?
Atenção! A ASF 2018 tem descontos especiais para você curtir com a família e os
amigos. Prepare-se para embarcar nessa aventura com a gente!


Caravanas
Reúna os amigos e pague apenas R$ 20,00 por ingresso para grupos com mais
de 15 pessoas!
A venda das caravanas será realizada apenas através dos canais da Ingresso
Rápido:
Atendimento online: https://sac.ingressorapido.com.br/hc/pt-br
E-mail: grupos@ingressoapido.com.br
Telefone: (11) 4000-1139 - opção 2
As vendas serão realizadas mediante apresentação dos dados abaixo:
•
Razão Social
•
CNPJ

•
•
•

E-mail
Telefone
Nome Completo e CPF do responsável pela compra

FORMAS DE PAGAMENTO: Cartão de Crédito ou Depósito Identificado.
OPÇÃO DE ENTREGA: Ao adquirir os ingressos no setor de Grupos, a
confirmação será enviada por e-mail para apresentação do voucher impresso ou
no celular, na entrada do evento.


Combo Família
Traga sua família para viver essa aventura. O Combo Família dá direito a 4
ingressos para pessoas acima de 12 anos, com valor promocional, válido para
um dia.



Passaporte da Aventura
Mergulhe na vida ao ar livre e aproveite todos os dias da Adventure. Compre o
seu Passaporte da Aventura e garanta entrada para os três dias do evento.



Combo Escoteiros
Queremos ver você com 4 amigos uniformizados na Adventure! Compre o
pacote nos dias do evento e venham se divertir! Mas lembre-se: é preciso estar
em 5 pessoas e com o uniforme completo para adquirir o combo no hall de
entrada!*
*Essa promoção não está disponível nos canais de venda online e PDV.

►ONDE COMPRAR?
Venda online: www.adventurefair.com.br/ingressos
Televendas: 11 4003-1212
Pontos de Venda em São Paulo
Sem cobrança da taxa de conveniência:
 FNAC – PAULISTA
Taxa de conveniência em Americana:
 LU PRESENTES
 MARINA FLORES
Taxa de conveniência em Campinas:
 FNAC CAMPINAS
Taxa de conveniência no Guarujá:
 CACAU SHOW ENSEADA
Taxa de conveniência em Guarulhos:
 FUJJI TURISMO
Taxa de conveniência em Itu:
 PAMPLONA TURISMO

Taxa de conveniência em São Paulo:
 ALLIANZ PARQUE TOUR
 ARMAZÉM ENTRETENIMENTO MORUMBI
 ARMAZÉM ENTRETENIMENTO BELA VISTA
 FNAC MORUMBI
 SALA SÃO PAULO
 TEATRO FREI CANECA
 TEATRO TUCA
 THEATRO NET SP
 TOM BRASIL
Taxa de conveniência em Santo André:
 POSTO IPIRANGA GRAVATINHA
Taxa de conveniência em Santos:
 VIVA EVENTOS E TURISMO
Pontos de Venda em Brasília
Taxa de conveniência:


FNAC BRASÍLIA

Pontos de Venda em Curitiba
Taxa de conveniência:




AMPLITUR OPERADORA
FNAC CURITIBA
FNAC GOIÂNIA

Pontos de Venda em Goiânia
Taxa de conveniência:


FNAC GOIÂNIA

Pontos de Venda no Rio de Janeiro
Taxa de conveniência:






021 TURISMO
CIDADE DAS ARTES
QUIOSQUE BANGU SHOPPING
TEATRO BANGU
THEATRO NET RIO

ATENÇÃO: Ao realizar a compra antecipada pelo site ou pelo aplicativo Ingresso Rápido
(disponível na Apple Store ou Play Store), o visitante pode optar por: receber via
aplicativo ou imprimir o bilhete em casa. Cada pessoa (um único CPF) pode comprar no
máximo 4 (quatro) ingressos. Confira abaixo os detalhes para o tipo de compra que você
optar: ENTREGA VIA APLICATIVO OU IMPRESSÃO EM CASA.

- Caso opte por IMPRESSÃO EM CASA, você receberá o ingresso no seu e-mail para
ser impresso.
- APLICATIVO INGRESSO RÁPIDO (disponível para Android na PLAY STORE), basta
baixar para o aplicativo os seus ingressos com antecedência para evitar a necessidade
de uso de internet na hora do evento.
Incentivamos as compras antecipadas nos pontos de venda, pelo site ou aplicativo da
Ingresso Rápido, oferecendo maior comodidade aos visitantes. Cada CPF terá direito a
comprar até 4 (QUATRO) ingressos. Qualquer dúvida entre em contato com a Central de
Atendimento via chat da Ingresso Rápido: https://sac.ingressorapido.com.br/hc/ptbr ou pelo telefone (11) 4003-2051
►QUEM TEM DIREITO A MEIA ENTRADA?
Meia Entrada Legal:
A meia-entrada é válida para: estudantes, idosos, portadores de necessidades especiais
e acompanhantes, jovens de 15 a 29 anos pertencentes a famílias de baixa renda,
menores de 21 anos e professores e profissionais da rede pública de ensino de São
Paulo. Entenda melhor no informativo abaixo:
- Estudantes: conforme Lei Federal nº 12.933/2013, Decreto Federal nº 8.537/15 observada Medida Cautelar Provisória concedida pelo STF em 29/12/2015; 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 (art. 3º do Decreto Federal nº
8.537/2015);
- Idosos: conforme Lei Federal nº 10.741/03); Documento de identidade oficial com foto;
- Portadores de necessidades especiais e acompanhante: conforme Lei Federal nº
12.933/2013, Decreto Federal nº 8.537/2015; Cartão de Benefício de Prestação
Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de documento emitido
pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS que ateste a aposentadoria de acordo
com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. No
momento de apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de
documento de identidade oficial com foto (art. 6º, incisos I e II e §1º do Decreto Federal
nº 8.537/2015);
- Jovens entre 15 e 29 anos pertencentes a famílias de baixa renda: conforme Lei
Federal nº 12.933/2013 e Decreto Federal nº 8.537/2015; Carteira de Identidade Jovem
que será emitida pela Secretaria Nacional de Juventude (“Identidade Jovem”),
acompanhada de documento de identificação com foto expedido por órgão público e
válido em todo o território nacional (art. 5º do Decreto Federal nº 8.537/2015);

- Professores da rede pública estadual e das redes municipais de ensino: carteira
funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite acompanhado
de documento oficial com foto, conforme a Lei Estadual nº 14.729/12.
- Diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e titulares de cargos do
quadro de apoio das escolas das redes estadual e municipais: Conforme a Lei
Estadual nº 15.298/14, mediante apresentação de carteira funcional emitida pela
Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial
com foto.
Comprei o ingresso para um dia, mas quero trocar. Como faço?
Os ingressos são vendidos por dia de visitação, respeitando os limites de capacidade de
público. O ingresso só é válido no dia específico, não podendo ser utilizado em outro dia
de evento.
Sou do trade e quero fazer negócios na feira. Preciso adquirir meu ingresso?
Para profissionais do trade será disponibilizado um link no site da Adventure Sports Fair
para cadastro e recebimento da cortesia. Em breve abriremos o credenciamento.
Veja abaixo se você está dentro de um dos perfis do trade:
•
Diretores ou Gerentes de empresas interessadas no mercado esportivo;
•
Compradores de lojas de esportes, de aventura, de surf e skate, de bike ou
acessórios esportivos;
•
Distribuidores, atacadistas e importadores de acessórios e/ou equipamentos
esportivos;
•
Operadores de aventura e proprietários de hotéis
ATENÇAO: Os profissionais do trade terão entrada gratuita para qualquer dia da
Adventure Sports Fair mediante cadastro online. Para quem deseja fazer o
preenchimento no local, o atendimento no evento acontecerá apenas no dia 19 de
outubro.
►QUAIS ATIVIDADES POSSO FAZER COM MEU INGRESSO NA MÃO?
O valor do ingresso contempla todas as atrações interativas e a participação nos
eventos de conteúdo:

ATRAÇÕES
Arvorismo
Você gosta de adrenalina? Então teste o seu equilíbrio e experimente o circuito de
arvorismo que a Adventure preparou para você. Só não vale ter medo de altura!
Parede de Escalada
Você é daqueles que tem concentração, paciência, equilíbrio e resistência? Então venha
se aventurar na nossa parede de escalada. Com o suporte dos condutores treinados,
você poderá superar seus limites e chegar ao topo da parede de 7,5m de altura!

Piscina de Remada (stand-up paddle e caiaque)
Os esportes aquáticos também terão presença na 18ª Adventure Sports Fair. Você
poderá testar o seu equilíbrio e agilidade ao viver as experiências com caiaque e standup paddle em nosso tanque de 90m³*.
*Cuidado para não se molhar! Para esta atividade, a ASF disponibiliza toalhas para quem
precisar.

Pista de Curling
A pista de curling é a alegria das crianças que curtem a atração junto à família e amigos.
Prepare-se que para 2018 essa atividade vai ser ainda mais interessante!
Pista de Snowboard & Ski
Já pensou em esquiar no Brasil, em São Paulo? Se você deseja ter o primeiro contato
com o esporte ou aperfeiçoar movimentos já praticados, este é o lugar ideal! Aqui você
escolhe descer como quiser pelos 35m da pista! De pé ou sentado, sozinho ou
acompanhado. Mas claro, sempre com a orientação dos nossos profissionais!
Tanque de Mergulho
Uma das atrações preferidas do nosso público é o tanque de mergulho! Com 32 mil litros
de água aquecida e tratada com ozônio, você poderá ter a sua experiência com cilindro
debaixo d’água. Se você não tem certeza como utilizar esse equipamento, não se
preocupe. Os nossos instrutores vão mostrar alguns vídeos e te dar toda a explicação
que você precisa. A atividade dura em torno de 15 a 20 minutos e não é necessário
trazer toalha ou troca de roupa*.
*Esta atração poderá ser praticada por crianças acima de 8 anos. Respeitando as normas de
segurança, os pequenos de 8 a 10 anos poderão participar, mas com um responsável e apenas
na superfície.

Queda Livre
Esse ano tem muita emoção! Quer curtir aquela sensação de frio na barriga? Então
aproveite a nossa atração de queda livre operada com o equipamento quickJump, a
nova opção da feira que proporciona uma sensação real de queda livre, seguida de
desaceleração e aterrissagem controlada.
IMPORTANTE: As atrações são gratuitas mediante a compra do ingresso.
EVENTOS DE CONTEÚDO:
Adventure Congress
Aproveite a troca de experiências com grandes aventureiros e se inspire para o seu
próximo desafio. Confira a programação em:
http://www.adventurefair.com.br/programacao2018
Oficinas de Aventura
Aqui você encontra dicas para a sua próxima aventura com atletas e especialistas do
mercado: http://www.adventurefair.com.br/programacao2018
IMPORTANTE: As inscrições para as palestras são gratuitas mediante a compra do
ingresso e podem ser feitas no local do evento, sujeito à disponibilidade de vagas.

►QUAIS MARCAS VOU ENCONTRAR NO EVENTO?
Confira a lista de marcas presentes no evento:
http://www.adventurefair.com.br/expositores
Saiba ainda as novidades que você vai encontrar:
http://www.adventurefair.com.br/noticiasExpositores
►COMO CHEGAR?
AVIÃO
10 min do Aeroporto de Congonhas
40 min do Aeroporto Internacional de Cumbica (Guarulhos)
TÁXI
Centrais de táxi são disponibilizadas do começo ao fim dos eventos em um ponto fixo
CARRO
Acesso principal: Rodovia dos Imigrantes Km 1,5
Carga e Descarga: Av. Miguel Estefano (Rua Etruscos)
METRÔ
850 Metros da Estação do Metrô Jabaquara (Linha Azul – Norte X Sul)
5 Minutos de carro/táxi da Estação do Metrô Santos-Imigrantes (Linha Verde – Paulista)
VANS
Transfer gratuito do Terminal Rodoviário e Estação de Metrô Jabaquara para o São
Paulo Expo.




19/10 – 11h00 às 20h00
20/10 – 9h00 às 20h00
21/10 – 9h00 às 20h00

Ponto de embarque: Rua Anita Costa x Rua Nelson Fernandes.
Acesso pelo metro:






Ao passar pela catraca, seguir em direção a saída pela Rua Nelson Fernandes.
Entrar à direta no corredor das plataformas e seguir até o final.
Passar pelas escadas da plataforma F e bilheteria e subir as escadas da saída.
Você estará na Rua Nelson Fernandes. Continue à direita e chegará ao ponto de
embarque na Rua Anita Costa, esquina com a Rua Nelson Fernandes.
Teremos uma equipe para auxiliar o embarque nas vans do evento.





Exclusivo para participantes do evento.
Horários sujeitos à alteração sem aviso prévio.
Lugares limitados à capacidade física dos veículos.
Proibido consumo de alimentos e bebidas dentro do transporte.

►ONDE ESTACIONAR?
ESTACIONAMENTO
Com capacidade para até 4.500 vagas cobertas, o São Paulo Expo possui o maior
estacionamento coberto do Brasil, com um acesso direto ao pavilhão por uma passarela
integrada. Fora do perímetro de restrição municipal de veículos (rodízio) e localizado a
apenas dez minutos do rodoanel Mário Covas, o São Paulo Expo tem acesso rápido aos
principais hotéis da região, que somam mais de 7.500 apartamentos. O empreendimento
ainda possui 4 vias de acesso que promovem conforto e tranquilidade na chegada e
saída de veículos.
O valor da diária é de R$ 45,00. O estacionamento utiliza o sistema Sem Parar ou
pagamento em dinheiro e cartão (débito e crédito).
BIKE PARK
Para aqueles que preferem vir de bicicleta, o local oferece Bike Park nos andares do
edifício garagem com mais de 400 vagas.
Não existe uma taxa a ser cobrada. A organização recomenda que cada visitante traga o
seu cadeado para segurança da bicicleta.
► DICAS
1. Use roupas confortáveis.
2. Chegue cedo para participar das atividades mais concorridas (tanque de mergulho,
circuito de arvorismo, parede de escalada e pista de snowboard)
3. Traga uma troca de roupa se você pretende participar das atividades de água.
4. Fique atento à programação das palestras e faça sua inscrição com antecedência.
5. Utilize o Bike Park e transfer gratuito para chegar ao evento.
6. Não traga garrafas, objetos cortantes ou que apresentem riscos à segurança do
público na mochila.
7. Aproveite os valores promocionais, traga os amigos, tire fotos e aproveite as dicas das
marcas e aventureiros presentes.
8. Use a tag #DestinoASF e venha fazer parte dessa aventura. Afinal, a gente te dá o
caminho, mas é você quem escolhe como chegar lá!
► MAIS INFORMAÇÕES:
► Site: http://adventurefair.com.br/
► Facebook: https://www.facebook.com/AdventureFair/?fref=ts
► Instagram: https://www.instagram.com/adventuresfair/
► Blog: http://www.adventurefair.com.br/blogdoaventureiro
► Email: contato@adventurefair.com.br

