REGULAMENTO OFICIAL DA 28ª EDIÇÃO DO EVENTO ESTETIKA:
Menores de idade podem comparecer ao evento?
Só será admitida na FEIRA a entrada de menor de 10 anos acompanhados de seus pais
e/ou responsáveis.
Menores de idade podem comparecer ao Congresso?
NÃO SERÁ PERMITIDA a entrada de menores de 18 anos no CONGRESSO, mesmo
acompanhado do responsável.
Qual data vai acontecer o evento esse ano de 2022?
A Feira, o Congresso e o Simpósio acontecem: de 29, 30 e 31 de julho a 1 de agosto de
2022.
Qual horário da Feira?
29 de julho as 11h00 às 20h00
30 e 31 de julho 10h00 às 20h00
01 de agosto 11h00 às 20h00
Qual horário do Congresso?
29 de julho a partir das 09h00 às 19h00
30/07, 31/07 e 01 de agosto das 09h00 às 18h30
Qual horário dos Simpósios?
dia 29/07 - 09h às 18h
dia 30/07 - 09h às 18h30
dia 31/07 - 09h30 às 18h00
dia 01/08 - 10h00 às 18h30
O Curso Pós-Congresso acontece em 02 de agosto de 2022 (09h00 às 18h00).
Qual é o Endereço do evento?
A Feira, o Congresso e o Simpósio acontecem no São Paulo Expo (Rodovia dos
Imigrantes, km 1,5, sem número – Bairro: Vila Água Funda – SP – CEP: 04329-900)
O Curso Pós-Congresso acontece na Universidade Anhembi Morumbi Campus Centro
(Mooca) – Rua Dr. Almeida Lima, 1.134 – São Paulo – CEP: 03164-000.
Como posso falar com a Equipe de Vendas de Inscrições para participar no evento?
BÁRBARA SALLES - WhatsApp.: +55 21 99200-6865
VANESSA CAMPOS – WhatsApp.: +55 21 97377-5442
Qual o preço para participar só da Feira Estetika?
O ingresso dá direito a participar de todos os dias do evento. O preço é de R$ 50,00 reais
para visitar os 4 dias de Feira Estetika.

O que tenho direito comprando o Congresso Estetika?
Como congressista, você tem acesso aos 3 dias do Congresso e 1 de Pré-Congresso, todas
as Palestras Nacionais e Internacionais, acesso livre aos 4 dias de Feira Estetika, para
compra de produtos e equipamentos (com desconto em alguns stands), acesso ao SHOW
do Diogo Nogueira no dia 29 de julho de 2022, acesso aos Workshops na feira, dentro da
Arena Estetika, concorre ao sorteio de um carro e prêmios; Recebe Certificado digital.
**(Os simpósios e cursos pós, não estão inclusos no valor pago pelo congresso).
*O show do Diogo Nogueira é um bônus para Congressistas e Pré-Congressistas. Para
participar do show é necessário retirar o abadá no credenciamento até às 11h.

Sou Congressista/Simposista, como recebo o meu certificado digital?
Você poderá retirar seu certificado do Congresso Estetika, após responder a Pesquisa de
Satisfação que será enviada para o seu e-mail cadastrado, a partir do dia 08/08/2022.
Não haverá certificados e diplomas impressos durante o evento!
Tenho acesso ao Pré-Congresso e ao Show do Diogo Nogueira comprando o
congresso?
Sim, todos nossos congressistas terão acesso ao Pré-Congresso e ao show do Diogo
Nogueira que é um bônus exclusivo para Congressistas e Pré-Congressistas. Para participar do
show é necessário retirar o abadá no credenciamento até às 11h.
O Pré-Congresso será realizado pela Cosmobeauty, no dia 29 de julho de 2022, o Cosmo
Estética Experience. O Show será apresentado pelo evento Estetika em parceria com a
Cosmobeauty.
Haverá guarda-volumes?
Sim, teremos guarda-volumes gratuitos na entrada do evento, mediante disponibilidade de
vagas na hora da utilização.
Horário de funcionamento:
Dia 29/07, das 7h às 22h30. Dias 30/07, 31/07 e 01/08, das 7h às 20h30.
A feira possui caixa eletrônico?
Não.
O que é o Cliente Gold?
Quem já participou do nosso evento o Estetika, por 3 anos consecutivos.
Quais expositores estarão no evento?
As maiores marcas do mercado. Confira a lista completa neste link:
https://congressoestetika.com.br/expositores/
Qual a programação com data e horário do Congresso?
Acesse o link para conferir quais temas e palestrantes estão confirmados nesta edição:
https://congressoestetika.com.br/palestrantes-congresso/
Quais são os membros do Comitê Científico do Congresso?
Confira o Comitê de Gestão do Conteúdo Educacional acessando o link:
https://congressoestetika.com.br/comite-cientifico/
Qual a programação com data e horário dos Simpósios?

Veja quais temas e palestrantes estarão presentes acessando o link:
https://congressoestetika.com.br/simposios/
Quando e onde acontece o Curso Pós-Congresso?
1 dia após o evento, esse ano acontecerá no dia 02/08/2022, na Universidade Anhembi
Morumbi Campus Centro (Mooca) – Rua Dr. Almeida Lima, 1.134 – São Paulo – CEP:
03164-000.
Qual a programação dos Cursos Pós-Congresso?
Veja quais temas e palestrantes estarão presentes acessando o link:
https://congressoestetika.com.br/curso-pos-congresso-estetika/
Tem transporte gratuito do metrô para o local do evento?
Sim. Temos o transporte gratuito oficial do evento, de ida e volta, confira instruções abaixo:
Horário do transporte: 07h00 às 22h00
Ponto de embarque: Rua Anita Costa, nº 98, esquina com a Rua Nelson Fernandes
Acesso pelo metrô: Ao passar pela catraca, seguir em direção a saída pela Rua Nelson
Fernandes. Entrar à direita 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.
Como retiro minha credencial?
Credencial Feira: A retirada da credencial deverá ser realizada no dia do evento,
especificamente na entrada do evento no “CREDENCIAMENTO - AUTOATENDIMENTO”. É
necessário apresentar documento de identificação com foto para retirada e e-ticket de
compra do ingresso.
Credencial Congresso: A retirada da credencial deverá ser realizada no dia do evento,
especificamente na entrada do evento no “CREDENCIAMENTO - PRÉ-CONGRESSO”. É
necessário apresentar documento de identificação com foto para retirada e e-ticket de
compra do ingresso.
Credencial Simpósios: A retirada da credencial deverá ser realizada no dia do evento,
especificamente na entrada do evento no “CREDENCIAMENTO - GUICHÊ SIMPOSISTA”. É
necessário apresentar documento de identificação com foto para retirada e e-ticket de
compra do ingresso.
Posso cancelar ou transferir para outra pessoa minha inscrição?
O cancelamento é permitido dentro do prazo de até 7 dias a partir da data de compra,
após esse período não realizamos cancelamento da inscrição. O ingresso é pessoal e
intransferível, então não é possível a transferência.

Quero cancelar meu ingresso, e agora? Fale com a Ticketeira Oficial do Evento, a INTI,
o contato é via e-mail: ajuda@byinti.com
Quais as formas de pagamento?
• CONGRESSO E CURSO PÓS-CONGRESSO:

Cartão de Crédito parcelado em até 10x (Profissional e Estudante) e em até 12x (Gold) /
Boleto, somente a vista com vencimento para 3 dias / PIX
• SIMPÓSIO:
Cartão de Crédito parcelado em até 06x / Boleto, somente a vista com vencimento para 3
dias / PIX
• FEIRA:
Cartão de crédito à vista, Boleto a vista com vencimento para 3 dias e PIX.
Quais são as caravanas oficiais do evento?
CONTAMOS COM CARAVANAS SAINDO DE DIVERSAS LOCALIDADES!
Indo de CARAVANA você tem direito a condições especiais! Entre em contato através do
link: https://congressoestetika.com.br/caravanas/

Como faço para chegar ao evento?
Localização: O São Paulo Expo é um pavilhão de exposições localizado no distrito do
Jabaquara, zona sul da cidade de São Paulo. Está situado a margem da Rodovia dos
Imigrantes, ao lado do Parque do Estado, Jardim Zoológico de São Paulo e o Centro
Paraolímpico Brasileiro. Fica localizado a 10 minutos do Aeroporto de Congonhas.
Endereço: Rodovia dos Imigrantes, 1,5 KM – Vila Água Funda, São Paulo – SP, CEP: 04329900.

Metrô - 850m do Metrô Jabaquara.

Ônibus – 605A-10 saída do Metrô Jabaquara.
Aeroporto - O São Paulo Expo fica a 10 minutos do Aeroporto de
Congonhas.
TRANSPORTE CIRCULAR GRATUITO - Estação de Metrô Jabaquara X São
Paulo Expo
Qual horário do transporte gratuito?
Horário do transporte:
Dia 29/07 das 07h00 às 23h00
Dia 30/07, 31/07 e 01/08 das 07h00 às 22h00
Onde é o ponto de embarque?
Rua Anita Costa, nº 98, esquina com a Rua Nelson Fernandes

Acesso pelo metro:
Ao passar pela catraca, seguir em direção a saída pela Rua Nelson Fernandes. Entrar à
direita 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.
Qual a Agência Oficial de Viagem e Hospedagem do evento Estetika?
A Via HG Turismo, em parceria com o ESTETIKA, prepara aos expositores e visitantes,
pacotes de viagens exclusivos com preços especiais. Somente com a Via HG Turismo todos
os participantes do evento poderão ter acesso a essas tarifas.
AGÊNCIA DE VIAGENS OFICIAL: VIA HG TURISMO
SITE: www.viahg.com.br / TEL: + 55 11 4229-9593 / WHATSAPP: + 55 11 95253-6432 / EMAIL: estetika@viahg.com.br
Onde é o melhor lugar para me hospedar?
CONTAMOS COM HOSPEDAGEM COM TARIFAS EXCLUSIVAS. Hospedagem com tarifas
especiais para os participantes do evento e convênio com vários hotéis de diferentes
categorias, desde os mais econômicos até os hotéis 5 estrelas.
O hotel oficial do evento é o Meliá Ibirapuera, que fica a aproximadamente 20 minutos do
local do evento e conta com ótima infraestrutura e excelente café da manhã. A Via HG
oferece todo o suporte no local como a programação do evento por dia e serviço de
transfer entre hotel e feira, para os visitantes que fecharem o serviço com a agência. Entre
em contato com a Via HG para verificar as tarifas exclusivas!
Saiba mais sobre acessando ao link:
https://congressoestetika.com.br/viagem-e-hospedagem/
Como ir para o evento vindo de fora de São Paulo?
CONTAMOS COM PASSAGENS AÉREAS e hospedagem COM DESCONTOS ESPECIAIS! A Via
HG em parceria com o ESTETIKA, oferece aos participantes do evento, condições exclusivas
e descontos especiais para a compra de passagens aéreas com a companhia aérea LATAM.
São descontos de até 25%! Não deixe de consultar! Saiba mais acessando ao link:
https://congressoestetika.com.br/viagem-e-hospedagem/
Como faço para ser expositor, patrocinador ou palestrante do evento?
Acesse o link e faça contato com nosso time comercial:
https://congressoestetika.com.br/porqueexpor/
Fábio FRYDMAN - Tel: +55 21 2441-9375 / Cel: +55 21 98269-4276 / E-mail:
fabio.frydman@glbr.com.br
Wagner GOMES - Tel: +55 11 5067–1761 / Cel: +55 11 99199-2091 / E-mail:
wagner.gomes@glbr.com.br
Sou expositor do evento, como faço para acessar a ÁREA do Expositor?

Acesse o link a seguir:
https://regtronweb.com.br/manualexpoform/login/show.php?e=ESTETIKA2022
Qual é o portal oficial do evento Estetika?
É o Estetika Digital, o portal de conteúdo exclusivo sobre estética, saúde, beleza e bem-estar.
Acesse o link: https://estetikadigital.com.br/
Quais são as redes sociais oficiais do evento Estetika?
Instagram – https://www.instagram.com/congressoestetika/
Grupo Oficial Telegram – https://t.me/comunidadeestetika
YouTube - https://www.youtube.com/user/nouvellestetika
Facebook – https://www.facebook.com/CongressoeEstetika
TikTok – https://www.tiktok.com/@congressoestetika?lang=pt-BR
Spotify – https://open.spotify.com/show/2RzxPnVV0UbYMKy6tX48Qq
LinkedIn – https://www.linkedin.com/company/congressoefeiraestetika/
Quer receber todas as novidades do evento? Cadastre-se aqui na newsletter oficial:
http://www.congressoestetika.com.br/#newsletter
SAC – Fale conosco pelo e-mail estetika@glbr.com.br ou pela página
https://congressoestetika.com.br/contatos/

