TERMOS E CONDIÇÕES – MEET&GREET(M&G)
A aquisição ou o porte do ingresso “Combo Especial” implica na aceitação dos
seguintes termos e condições:
1. O ingresso denominado “Combo Especial com Meet & Greet” consiste em
uma categoria de ingressos que inclui benefícios ao seu comprador/portador,
conforme previsto neste documento.
2. O valor do “Combo Especial com Meet & Greet” será R$ 240,00, modalidade
Inteira, e R$ 120,00, na modalidade Meia-Entrada. (A Meia-Entrada é um
benefício legal conferido a certas categorias de compradores/portadores.
Consulte os “Termos e Condições para Aquisição de Ingresso, Entrada e
Permanência no LIKEFEST” para verificar os requisitos necessários para
aquisição desta modalidade, disponível em www.likefest.com.br).
3. Os compradores/portadores do ingresso “Combo Especial com Meet &
Greet” terão como benefícios as seguintes contrapartidas: (i) acesso à área
denominada “Community” do LIKEFEST, nos dois dias do Evento (27 e 28 de
abril de 2019), e (ii) um M&G com um Influenciador Digital em um dos dois dias
do Evento (27 ou 28 de abril), a ser definido conforme itens 7 e 8 abaixo.
3.1 O Ingresso “Combo Especial com Meet & Greet” é válido para utilização de
uma única pessoa, para os dias 27 e 28 de Abril, mediante apresentação do eticket único para ambos os dias no acesso ao evento, ficando o
comprador/portador responsável por sua guarda e utilização.
4. Serão disponibilizados à venda um total de 8.000 ingressos na modalidade
“Combo Especial com Meet & Greet”, cujo benefício do M&G será divido entre
os 02 dias do Evento da seguinte forma: 4.000 para o Sábado, dia 27/04/2019,
e 4.000 para o Domingo, dia 28/04/2019.
5. A lista dos Influenciadores que participarão do M&G será divulgada no site
do Evento (www.likefest.com.br), no dia 11/03/2019, às 18 horas.
6. A partir das 10 horas da manhã do dia 18/03/2019, os
compradores/portadores do ingresso “Combo Especial com Meet & Greet”
poderão agendar o dia e hora do seu M&G no site do Evento
www.likefest.com.br. O agendamento ficará disponível até do dia 26/04/2019.
7. Após efetuada a compra do “Combo Especial com Meet & Greet” e na data
marcada, o comprador/portador do ingresso deverá efetuar o agendamento do
seu M&G, respeitada a disponibilidade para cada dia, conforme o disposto no
item 4, acima.
7.1 A Organização do Evento não tem como garantir ao comprador/portador o
agendamento com o seu influenciador favorito. Aquele que concluir o
agendamento primeiro, garantirá sua escolha.

8. Efetuado agendamento, o comprador/portador receberá um e-mail
confirmando as informações do dia e hora de seu M&G.
9. O comprador/portador deverá imprimir a mensagem completa recebida por
e-mail ou apresentá-lá em seu celular, para poder usufruir do benefício do
M&G. O comprador/portador deverá se apresentar na área de M&G no dia e
horário indicados no e-mail de confirmação, para ter acesso ao local do M&G.
10. Somente o comprador/portador do ingresso ““Combo Especial com Meet &
Greet”” poderá participar da sessão de M&G (uma única pessoa).
11. Durante a sessão de M&G, e somente dentro do tempo da sessão, o
comprador/portador do ingresso ““Combo Especial com Meet & Greet”” poderá
cumprimentar o influenciador e tirar uma única foto, com sua máquina ou
aparelho celular. Cada sessão está prevista para ter duração de no máximo 30
segundos para atender a critérios de organização e operação do Evento.
12. O comprador/portador do ingresso fica ciente e desde já autoriza a
Organização do Evento a publicar no site e usar em suas publicações, em
quaisquer mídias, impressas ou digitais, para quaisquer fins, as fotos tiradas
pelos fotógrafos oficiais do Evento durante a sessão de M&G e nas imediações
do espaço do M&G.
13. O comprador/portador do ingresso “Combo Especial com Meet & Greet” fica
ciente de que está sujeito aos “Termos e Condições para Aquisição de
Ingresso, Entrada e Permanência no LIKEFEST”, disponível em
www.likefest.com.br, devendo consultar regularmente seu conteúdo para
eventuais atualizações.
14. Qualquer dúvida, entrar em contato com agendamento@likefest.com.br

