
 

 

 
 
 

P re za d o  (a )  c l i e n t e ,  
  
Por favor, leia com atenção as principais informações sobre o evento em geral: 
  
IMPORTANTE: 
  
 O evento será realizado no Radisson Hotel – Rua Dr. Bezerra de 

Menezes, 40 – Orla de Atalaia, Aracaju – SE; 
 
 O credenciamento do evento será iniciado à partir das 08:30, daremos 

início pontualmente às 09:30 e encerramento previsto às 19:00;  
 
 O estacionamento é gratuito, sendo proibido estacionar o veículo na 

rampa do hotel; 
 
 Dirija-se a recepção do evento e informe o seu nome e empresa para 

retirada da sua credencial e material de apoio;  
 
 A entrada no auditório somente será permitida com o uso da credencial, 

ela é pessoal e intransferível;  
 
 Não será permitido substituições de participantes no momento do 

credenciamento, apenas se informado com 72 horas de antecedência, 
pois todo material é personalizado e impresso com essa margem de 
tempo; 

 
 Não é permitido qualquer tipo de distribuição de material publicitário nas 

dependências do hotel, exceto pelos patrocinadores do evento; 
 
 Pedimos a gentileza que quando se ausentar do auditório, leve os seus 

pertences, evitando assim possíveis transtornos; 
 
 Confira as promoções em nossa loja, inclusive preparamos um super 

combo promocional com produtos exclusivos dos palestrantes. Aproveite 
também as condições especiais para você e sua equipe participarem 
dos próximos eventos. Os informativos estarão dentro da sua pasta e 
serão anunciados no decorrer do dia;  

 
 A Sal e Brasa Churrascaria estará concedendo um desconto especial no 

almoço para os congressistas – Buffet livre valor R$40,00                                  
(solicite a comanda individual na entrada se for pagar a conta 
separadamente); 

 



 O Restaurante do Radisson também estará servindo almoço com 
desconto especial para os congressistas – valor R$44,00  

 
 Aproveite para nos seguir nas redes sociais e ficar por dentro de tudo 

que acontece na Fábrica de Mentores, você também poderá conferir a 
cobertura desse evento em tempo real através das lentes da ALFAMA 
Web,  sigam no Instagram ou Facebbok @fabricadementores, para 
postagens ou compartilhamentos de fotos e vídeos use sempre 
#sergipesummit2019 e #fabricadementores  

 
 A nossa equipe estará sempre posicionada para lhe orientar no que for 

preciso durante todo evento. 
  
Desejamos que viva intensamente essa INCRÍVEL 
EXPERIÊNCIA! Um excelente evento pra você!  

 
P.S: Informamos que o material audiovisual utilizado pelos palestrantes para 
ilustrarem seus trabalhos é de uso e direito exclusivo dos mesmos, portanto, 
somente eles poderão se assim desejarem, disponibilizarem cópias. 
Eles informarão seus respectivos contatos durante suas apresentações. 
  
Atenciosamente,  
 
Augusto Lucena 
CEO Fábrica de Mentores 
 
 
 
 

 
 

 


