GUIA DE SOBREVIVÊNCIA
BS FESTIVAL 2021

O BS FESTIVAL 2021 VAI COMEÇAR!!
Está preparado para essa edição especial? Vamos pela primeira vez vivenciar um
festival de inovação ocupando um museu de arte! Palestras, debates e experiências
que vão fazer você se conectar aos conceitos mais atuais da cena da inovação,
espalhados em um ambiente inspirador.
Sim, você vai respirar arte e inovação através de mais de 05 hubs espalhados pelo
Farol Santander Porto Alegre.

BOM, AGORA VAMOS EXPLICAR COMO SERÁ
O DIA PARA VOCÊ PODER SE PROGRAMAR ;)
ACESSO AO FESTIVAL
Antes de sair de casa não esqueça da sua máscara, álcool em gel e comprovante
vacinal. O BS Festival este ano acontecerá todo dentro do Farol Santander Porto
Alegre, na Rua Sete de Setembro, 1028, Centro Histórico - Porto Alegre.
O credenciamento estará aberto a partir das 08h30 de sábado. Chegando no local,
você deverá apresentar o seu ingresso, juntamente com o seu documento com foto.
Nossa equipe de credenciamento irá checar suas informações e PRONTO! Você
receberá uma pulseira para se deslocar livremente entre todos os hubs e atividades.
Agora, basta você escolher seus conteúdos preferidos e se dirigir até os respectivos
locais nos devidos horários (consultar programação completa no site), mostrando
apenas a sua pulseira para acessar os hubs (lembrando que a participação acontece
por ordem de chegada de acordo com as limitações de capacidade de cada espaço).
E se você não quiser perder os seus principais insights durante os conteúdos, nossa
dica é separar o seu caderninho preferido de anotações na bolsa ou mochila; ou
para os nativos digitais, trazer o celular com a bateria em 100% para não perder
nada ;)
Além de toda a programação do Festival, você também terá acesso a agenda
completa de exposições do Farol Santander Porto Alegre.
Não deixe de explorar novas conexões para a criatividade através da arte.

TROCA DE TITULARIDADE
Se você comprou mais de um ingresso de uma só vez, não esqueça de trocar a
titularidade através do site ou aplicativo da VAMO para o nome da pessoa (ou
pessoas) que terá acesso ao ingresso. Ele só pode ser transferido até 01 hora
antes do início do evento.
Para fazer a troca, entre na sua conta, depois na opção enviar para um amigo,
coloque o email dele e confirme.

DICAS
Procure chegar cedo ao Farol Santander Porto Alegre para fazer o seu
credenciamento Dessa forma você evita perder os conteúdos e atividades que
estarão acontecendo logo em seguida.
Depois de realizar seu credenciamento e com a programação definida, escolha as
atividades que quer participar, localize-as e se jogue, pois você é que construirá sua
agenda ao longo do dia! Mas já vamos te dar uma dica: se planeje antes.
Acesse a programação completa do BS Festival em nosso site:
www.bsfestival.com.br e também na versão mobile com total tranquilidade.
Para finalizar, selecionamos algumas dicas que podem facilitar sua vida durante o
evento, além de tornar sua experiência em algo ainda mais incrível!
↗ Fica ligado no nosso evento pelo Instagram, pois será nosso canal direto de
comunicação com você!
↗ Permita-se circular por painéis e palestras que também fujam dos assuntos de
sua atuação e interesse (acredite, é uma ótima forma de abrir a mente para novas
possibilidades!)
↗ Use roupas confortáveis. Você vai construir o seu próprio conhecimento e, para
isso, vai ter que caminhar um pouquinho.
↗ Esteja disposto a conhecer pessoas novas. Conexão com os outros traz novos
olhares e novas oportunidades!
↗ Se pintar dúvidas ao longo do dia, nosso time (que estará devidamente
identificado com camiseta do evento) estará a sua disposição.
↗ Beba água ao longo dia. Hidrate-se;)
↗ Se quiser dar um tempinho, refletir, beber um bom café (ou uma cerveja gelada),
encontrar os amigos que estão explodindo a cabeça em outras palestras e
conteúdos, escutar uma boa música e ainda se conectar com gente interessante, dá
uma chegada no KOFRE. Um espaço de respiro do BS Festival, localizado dentro de
um antigo cofre de banco e que foi ressignificado para receber aquilo que há de
mais valor: os bons momentos da vida.
↗ A partir das 18h30 vamos festejar o final desse encontro no AFTER BS ao som da
DJ Vicky Mendonça no Kofre. É hora de mexer o esqueleto, tomar uma gelada e
bater papo.
↗ E para quem puder e quiser dar uma esticadinha a mais, a partir das 20h30,
todos têm acesso gratuito ao ESQUENTA QUARTO POA NA FÁBRICA DO FUTURO.

SERVIÇO - 27/11

ESQUENTA QUARTO POA
NA FÁBRICA DO FUTURO
Fábrica do Futuro - Rua Câncio Gomes, 609.
Das 20h30 às 00h
Atrações musicais:
DJs da AIMEC no Térreo
DJ ONE (hip hop)
REDBARAUM (house)
Projeção mapeada IMERSIVA.
Bar FdoF: drinks da casa, drinks do festival, promo de cerveja.
Rango: batata frita, bruschetta, almôndega, misto quente, pizza artesanal Sálvia.

AINDA NÃO ACABOU
Aguenta coração. Se você está com saudade do BS Festival no Quarto Distrito, te
convidamos a viver uma experiência diferente esse ano no Festival Quarto Poa.
Os ingressos ainda estão a venda, mas corre, são as últimas unidades:
www.quartopoa.com.br
Esperamos você! Tenha uma belíssima jornada conosco!
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