PERGUNTAS FREQUENTES
1. Qual a melhor maneira de chegar no Centro de Convenções Frei Caneca?
O Centro de Convenções Frei Caneca está localizado próximo à Avenida Paulista e à estação
Metrô Consolação. Desde a estação, pode-se caminhar por cerca de 15 minutos ou tomar um
taxi até o Frei Caneca. Para sugestão de rotas acesse: https://maps.google.com.br/ e
informações sobre o Metro acesse: http://www.metro.sp.gov.br/.
2. Terá transporte gratuito da estação de Metrô Consolação até a feira?
Não haverá transporte gratuito do evento da estação de metrô até o Frei Caneca,
aconselhamos a utilização de serviços de taxi para este trajeto.
3. Qual é o valor do estacionamento?
O Centro de Eventos Frei Caneca utiliza-se do estacionamento do Shopping Frei Caneca que
possui estacionamento coberto com 1.400 vagas. O estacionamento aceita pagamento via
Sem Parar ao custo de R$ 10,00* para as 2 primeiras horas e R$ 4,00 a hora adicional, serviço
de vallet está disponível ao custo de R$ 22,00* as 2 primeiras horas e R$ 6,00 a hora adicional.
* Valores consultados em outubro de 2017.
4. Qual é o aeroporto mais próximo?
O aeroporto mais próximo é o Aeroporto de São Paulo/Congonhas, para mais informações
acesse o site da Infraero: http://www.infraero.gov.br/index.php/aeroportos/saopaulo/aeroporto-de-sao-paulo-congonhas.html.
5. Existe algum pacote de hospedagem e passagem aérea com valor promocional para o
evento?
Estamos no processo de homologação da agência de turismo oficial do evento, em breve
colocaremos mais informações.
6. Como faço para me credenciar?
Aconselhamos a realização do credenciamento através da internet no site:
www.expotel.com.br. Os visitantes que se cadastrarem pelo site até 28 de fevereiro de 2018
receberão o crachá antecipado pelo correio. A inscrição também poderá ser realizada na
secretaria do evento, nos dias 09, 10 e 11 de abril de 2018 das 13h00 às 19h30.
7. A credencial de visitante é gratuita?
Sim, a credencial da EXPOTEL é gratuita, ela dará acesso tanto a feira quanto ao SEHGA.

8. Será permitida a entrada de menores de 16 anos?
Por se tratar de uma feira profissional, voltada para o mercado de hotelaria, é PROIBIDA A
ENTRADA DE MENORES DE 16 ANOS, mesmo acompanhados.
9. Onde serão retiradas as credenciais dos visitantes?
As credenciais de visitantes podem ser retiradas na secretaria do evento, nos dias 09, 10 e 11
de abril de 2018 das 13h00 às 19h30, mediante apresentação de documento com foto.
10. Além da feira, quais são as outras atrações?
Temos programado para a edição de 2018 a realização do SEHGA – Sinergia Estratégica Entre
o Governo, Hotelaria e Academia. Estamos trabalhando para incluir na programação palestras
gratuitas e workshops de especialização.
11. Visitantes poderão assistir ao SEHGA?
Os visitantes poderão assistir ao SEHGA gratuitamente, o acesso a sala se dará por ordem de
chegada.
12. Existe alguma restrição no traje para entrada na feira?
Não será permitida a entrada de visitantes trajando calças curtas (bermudas, shorts, etc.),
camisetas regata e chinelo.
13. Estudantes podem visitar a feira?
Sim, os estudantes poderão se cadastrar no evento seguindo as opções descritas na resposta
da pergunta 6. A organização não fornecerá nenhum comprovante ou declaração de
presença.
14. Jornalistas e/ou órgãos de imprensa podem visitar a feira?
Sim, jornalistas poderão se cadastrar no evento seguindo as opções descritas na resposta da
pergunta 6. Será fornecida credencial especial para jornalistas e/ou órgãos de imprensa.
15. Fotógrafos podem visitar a feira?
Não, será permitida apenas a entrada de fotógrafos em cobertura jornalística, desde que
cadastrados como Imprensa, conforme descrito na pergunta acima. Fotógrafos contratados
por expositores deverão ter seu crachá solicitado pelo expositor através do manual online.
Não será permitida a venda de imagens do evento.

16. Haverá guarda volumes no evento?
Sim, o evento contará com um guarda volumes GRATUITO para os visitantes.
17. Haverá praça de alimentação no evento?
Sim, os eventos utilizarão as opções de alimentação do Shopping Frei Caneca, acesse a lista
de estabelecimentos em: http://freicanecashopping.com/gastronomia/.
18. Onde acompanho as notícias do evento?
As notícias da EXPOTEL podem ser acompanhadas no site oficial do
evento
www.expotel.com.br e na página oficial no Facebook: https://www.facebook.com/Expotel1668168590107025/.
19. Onde vejo a lista de expositores da feira?
A lista de expositores confirmados da feira está disponível no site oficial do evento a partir de
fevereiro de 2018: www.expotel.com.br.
20. Onde acesso as informações do SEHGA?
As informações do SEHGA estão disponíveis no site da EXPOTEL: www.expotel.com.br.
21. Ainda tenho uma dúvida, qual o telefone de contato?
Caso ainda tenha alguma dúvida por favor entre em contato através do (11) 3676-0801 ou
expotel@newbrandsolution.com.br

