REGULAMENTO - CONDIÇÕES GERAIS DE INSCRIÇÃO
Antes de efetuar a inscrição, certifique-se de ter lido as condições gerais
As inscrições realizadas são pessoais e intransferíveis.
REGRAS GERAIS
Ao adquirir uma inscrição para o 28º Congresso Estetika, o(a) Congressista tem direito a acessar o Pré Congresso,
aos 3 (três) dias de Congresso, 4 (quatro) dias de Feira, Workshops realizados na Arena (sujeito a lotação), Hands
On (sujeito à lotação), certificado de participação e a bolsa exclusiva do evento.
CATEGORIAS CONGRESSISTAS
Abaixo o descritivo das categorias de credenciais e os benefícios adquiridos para o Congressista do 28º Congresso
Estetika.
ESTUDANTES
 Pagamento de 50% do valor integral do Congresso*;
 Parcelamento em até 10x sem juros;
 1 cupom para o sorteio do carro¹;
 10% desconto no Restaurante self-service do evento localizado na praça de alimentação;
 1 (um) mês de acesso grátis² na plataforma online Estética Experts (https://www.esteticaexperts.com.br) - 1ª
plataforma de ensino online focada na área de Estética do Brasil;
 Entrada gratuita no show de aniversário 20 anos Cosmobeauty realizado no dia do Pré Congresso (31/07);
*Para os congressistas que efetuarem a inscrição como ESTUDANTE, será necessária a apresentação de
comprovante válido de matrícula ou carteirinha de estudante com validade, comprovando o curso/vínculo para a
retirada da credencial. Caso o comprovante não seja apresentado, será cobrado o complemento do valor do ingresso
inteiro, de acordo com a tabela vigente.

BRONZE
 Inscritos pela 1ª (primeira) vez no Congresso Estetika;
 Pagamento do valor integral de acordo com a tabela de investimento vigente;
 Parcelamento em até 10x sem juros;
 1 cupom para o sorteio do carro¹;
 10% desconto no Restaurante self-service do evento localizado na praça de alimentação;
 1 (um) mês de acesso grátis² na plataforma online Estética Experts (https://www.esteticaexperts.com.br) - 1ª
plataforma de ensino online focada na área de Estética do Brasil;
 Entrada gratuita no show de aniversário 20 anos Cosmobeauty realizado no dia do Pré Congresso (31/07);
SILVER
 Participação pela 2ª (segunda) vez consecutiva no Congresso Estetika;
 Pagamento com desconto sobre o valor BRONZE de acordo com a tabela de investimento vigente;
 Parcelamento em até 10x sem juros;







1 cupom para o sorteio do carro¹;
10% desconto no Restaurante self-service do evento localizado na praça de alimentação;
1 (um) mês de acesso grátis² na plataforma online Estética Experts (https://www.esteticaexperts.com.br) - 1ª
plataforma de ensino online focada na área de Estética do Brasil;
Entrada gratuita no show de aniversário 20 anos Cosmobeauty realizado no dia do Pré Congresso (31/07);
Seguro viagem gratuito mediante a contratação de pacotes de viagem através da Via HG Turismo – agência de
turismo oficial da Estetika;

GOLD*
 Participação pela 3ª (terceira) vez consecutiva no Congresso Estetika;
 Pagamento com desconto sobre o valor SILVER de acordo com a tabela de investimento vigente;
 Parcelamento em até 12x sem juros;
 2 cupons para o sorteio do carro¹;
 10% desconto no Restaurante self-service do evento localizado na praça de alimentação;
 1 (um) mês de acesso grátis² na plataforma online Estética Experts (https://www.esteticaexperts.com.br) - 1ª
plataforma de ensino online focada na área de Estética do Brasil;
 Entrada gratuita no show de aniversário 20 anos Cosmobeauty realizado no dia do Pré Congresso (31/07);
 Seguro viagem gratuito, transfer para o evento e 5% de desconto na hospedagem** mediante a contratação
de pacotes de viagem através da Via HG Turismo – agência de turismo oficial da Estetika;
 10% de desconto na inscrição de 1 Curso Pós Congresso;
 Acesso a um lounge exclusivo no evento;
 Cadeiras exclusivas na Plenária Principal;
 Certificado e credencial diferenciados.
*A base de Congressistas Gold anterior a 2020 permanece inalterada somente neste ano de 2020.
**O desconto se aplica para o mínimo de 3 (três) diárias.

DIAMOND
 Participação pela 4ª (quarta) vez consecutiva no Congresso Estetika;
 Pagamento com desconto sobre o valor SILVER de acordo com a tabela de investimento vigente;
 Parcelamento em até 12x sem juros;
 3 cupons para o sorteio do carro¹;
 10% desconto no Restaurante self-service do evento localizado na praça de alimentação;
 1 (um) mês de acesso grátis² na plataforma online Estética Experts (https://www.esteticaexperts.com.br) - 1ª
plataforma de ensino online focada na área de Estética do Brasil;
 Entrada gratuita no show de aniversário 20 anos Cosmobeauty realizado no dia do Pré Congresso (31/07);
 Seguro viagem gratuito, transfer para o evento e 10% de desconto na hospedagem* mediante a contratação
de pacotes de viagem através da Via HG Turismo – agência de turismo oficial da Estetika;
 10% de desconto na inscrição de 1 Curso Pós Congresso;
 Acesso a um lounge exclusivo no evento;
 Cadeiras exclusivas na Plenária;
 Certificado e credencial diferenciados.
 Meet & Greet com o palestrante de acordo com sua disponibilidade de horário. Sujeito à lotação.


*O desconto se aplica para o mínimo de 3 (três) diárias
¹ Para os inscritos residentes e domiciliados em território nacional
² Após o prazo de 30 dias corridos, o acesso à plataforma será cobrado caso a inscrição não seja cancelada pelo
usuário.

Nota: No auditório do Congresso Estetika não é permitida a entrada de menores de 18 anos.

Programação do evento
Poderão ocorrer alterações na programação do evento sem que haja necessidade de aviso prévio ao
Participante/Inscrito, porém todas as medidas serão tomadas para que haja a devida reestruturação da grade de
programação de forma a contemplar o conteúdo proposto, através de apresentações de cunho teórico, casos
práticos e debates sobre assuntos de interesse do público-alvo do evento.
Simpósios e Curso Pós Congresso
A compra de qualquer Simpósio não dá acesso ao 28º Congresso Estetika. A compra do Simpósio permite apenas a
entrada no Simpósio adquirido e a todos os dias da Feira Estetika.
Cursos Pós-Congresso
A compra do curso pós-congresso não contempla a inscrição para o 28º Congresso Estetika, Simpósio ou para a
Feira Estetika.
Confirmação da Inscrição
A confirmação da inscrição estará sujeita à autorização do pagamento pela administradora do cartão de crédito.
Será enviado um e-mail de confirmação da inscrição no prazo de 3 (três) dias úteis, após a autorização do
pagamento pela Administradora do cartão.
Caso haja recusa da transação por parte da Administradora do Cartão de Crédito, enviaremos um e-mail de
cancelamento do pedido ao PARTICIPANTE num prazo de até 03 (três) dias úteis.
Cancelamento
O cancelamento da inscrição deverá ser solicitado no prazo máximo de 07 (sete) dias após a realização da inscrição
e, obedecido este limite, o valor pago será devolvido descontando a taxa de serviço administrativa, para
administração do processo de estorno, independentemente do motivo de cancelamento.
Após o período citado, nenhuma solicitação de cancelamento será aceita, estando o Participante ciente que não
receberá nenhum valor a título de reembolso ou indenização.
Atendimento
Em caso de dúvidas ou para mais informações, escreva para o e-mail correspondente ou telefone para o Call Center:
0800 282 6270, de segunda a sexta, de 9h às 18h.

