


O ingresso Full Experience inclui os dois dias de evento, com direito à toda a agenda e
Happy Hour.
O ingresso One Day Pass inclui um dia de evento, com direito à toda a agenda, mais o
Happy Hour do dia. É necessário apenas que o participante chegue no dia em que
deseja ir, não precisa de escolha prévia.
Aqueles que adquiriram o ingresso Full Experience Estudante, precisam levar
documento que comprove a meia entrada, além do documento original.
Só é permitido a entrada de pessoas inscritas no evento, mediante a apresentação de
um documento original com foto com a mesma titularidade do ingresso.
Não será permitido que mais de um participante use a mesma credencial.

INFORMAÇÕES 
 
 

O local possui estacionamento, cujo valor é de R$40, não incluso no ingresso.
Aconselhamos chegar 7h10 para evitar atrasos.
Há guarda-volume no valor de R$50  e está sujeito a lotação. A preferência do mesmo
é por ordem de chegada. Solicitamos que não deixem objetos de valor ou frágeis, não
nos responsabilizamos por possíveis perdas e danos.
O almoço não está incluso no valor do ingresso, haverá área de alimentação no
evento (comida por quilo e food truck variados) a custo do participante.

Inscrições

O que está incluso?

O credenciamento do evento será das 7h30 às 15h do dia 8 e 9. Aconselhamos chegar
7h20 a fim de evitar filas e atrasos. 
Antes de ir ao evento certifique-se que está com o seu ingresso, impresso ou no
celular. O QR CODE do mesmo se encontra em seu email ou na plataforma Sympla
mediante o login com o email inscrito.
Após o credenciamento, haverá interações dentro do espaço de eventos até o início
das palestras às 8h30. Aconselhamos que aproveite esse tempo!
É indispensável o uso de sua credencial para acesso às dependências do evento. Deixe
seu crachá a mostra e traga-o no dia seguinte!

Credenciamento

Troca de Titularidade e Cancelamento
Você deve realizar a troca de titularidade até 24 horas antes do evento.
A troca é realizada através da plataforma da Sympla, confira as                      .
Lembrando que a troca pode ser realizada apenas 1 (uma) vez. 
Cancelamentos são aceitos até 07 (sete) dias corridos após a compra do ingresso,
desde que 48h antes do evento. Caso o ingresso seja comprado pela opção da
compra em grupo, o cancelamento de uma inscrição cancela todo o pacote do grupo,
tendo que ser refeito o processo de compra.

instruções

http://www.sympla.com.br/
https://ajuda.sympla.com.br/hc/pt-br/articles/115004559426-Como-posso-fazer-a-troca-de-titularidade-no-meu-ingresso-


É permitido se permitir, seja criativo, explore e não tenha vergonha de errar, 
o processo de inovação inclui um  ambiente sem julgamentos.

As plenárias possuem capacidade máxima de lotação, a preferência é por ordem de
chegada, independente da modalidade do ingresso.
Aconselhamos que se organize previamente e chegue com antecedência.
Haverá tradução simultânea de libras na Plenária Principal.

Plenárias

Agenda

Infraestrutura

A agenda completa se encontra no site do HR4results. 
Por questões sustentáveis, não disponibilizaremos a agenda impressa.
Lembrando que a agenda pode sofrer alterações sem prévio aviso.

Haverá Wifi gratuito no local.
Nas mesas de coworking terão tomadas comunitárias.

Dress Code
É permitido qualquer tipo de vestimenta, o importante é você estar à vontade e
fazer do HR4results uma experiência inesquecível.
Indicamos uma calça leve, camiseta confortável, tênis ou sapatilha. O espaço é
grande e a jornada de horas também.

Segurança
Apesar de haver segurança no local, indicamos não deixar seus pertences sozinhos. 
Nós não nos responsabilizamos por itens perdidos.
Os achados e perdidos ficarão no guarda-volume.
Terá brigada de incêndio e equipe de primeiros socorros

Pós evento
Os certificados serão enviados após o evento através do email.
As apresentações de slides das palestras serão enviadas por email, se autorizadas
pelo palestrante.
Será enviada também uma pesquisa de satisfação, queremos saber a opinião de
vocês!

Redes sociais
Confirme no evento do HR4results no facebook para acompanhar as novidades.
Registre seus momentos no evento e poste com a hashtag #HR4results #EuInovo

https://hr4results.gupy.io/agenda/
https://www.facebook.com/events/372930796780902/


O Código de Conduta HR4results é destinado a todos presentes no evento,
participantes, palestrantes, apoiadores e demais que aqui convivem, com o objetivo de

propiciar um ambiente agradável, harmonioso e respeitoso.
 

Indicamos e solicitamos que todos sigam as instruções, a fim de evitar mal entendidos
e fazer desse um ambiente inclusivo e acessível, para que todos tenham uma

experiência positiva.
 

Todos compartilhamos dos mesmos objetivos: aprender, conhecer, 
vivenciar, trocar, transformar e inovar. 

 
Vamos juntos trilhar esse caminho e fazer dessa jornada inesquecível!

Não toleramos qualquer tipo de
intolerância ou desrespeito devido à cor,
raça, etnia, gênero, identidade, escolha
sexual, idade, deficiência, religião,
nacionalidade, condição socioeconômica
ou por qualquer outro tipo de diversidade
e posicionamento.
 
Não toleramos assédio ou qualquer tipo
 de intimidação, seja ela via contato físico,
linguagem verbal, escrita ou qualquer
outra forma que crie um ambiente
desconfortável e ofensivo. 
 
Aqueles que não respeitarem a
diversidade e tiverem comportamentos
exclusivos, incômodos ou violentos,

que não condizem com o código de
conduta, serão alertados e direcionados à
organização do evento que tomará as
devidas providências, de acordo com
nossos critérios e atuando dentro da lei. Se
for necessário um convite formal de
exclusão do evento, não haverá reembolso
do ingresso pago.
 
Aqueles que se sentirem desrespeitados
e/ou identificarem uma ação fora da
conduta, não hesite em falar com algum
organizador identificado com a camiseta
do HR4results ou da Gupy. Estaremos a
postos para evitar qualquer desconforto e
agir diante das circunstâncias.

Nossa equipe terá o prazer de tirar qualquer dúvida e orientar os participantes.

FAÇA SUA PARTE E NOS AJUDE A TORNAR O HR4RESULTS UM EVENTO INCLUSIVO!

CÓDIGO DE CONDUTA HR4RESULTS

Não é permitido a presença de animais dentro do evento.
A presença de crianças é permitida, porém não recomendada. Não teremos espaço
dedicado a menores e o mesmo será de responsabilidade do adulto acompanhante.
Não é permitido fumar dentro das dependências do evento, aqueles que
desobedecerem a lei nas dependências do Pro Magno serão convidados a se retirar do
pavilhão, tendo credenciais apreendidas, sem devolução.
Não será permitida a entrada de armas brancas (facas e outros objetos pérfuro-
cortantes), de fogo e/ou qualquer outro objeto que possa causar perigo aos demais
visitantes.
Não é permitido a entrada com bebidas alcoólicas.
Não é permitida a entrada com câmeras profissionais sem autorização prévia.



PRO MAGNO Centro de Eventos
Av. Profa. Ida Kolb, 513 - Jardim das Laranjeiras

São Paulo - SP
 
 

Credenciamento do público:  7h30 às 15h 
Programação oficial do evento: 8h30 às 18h
Happy Hour: 18h às 20h
 
Se beber não dirija!
 

Horários e Funcionamento

 
 

   https://hr4results.gupy.io/transporte-e-hospedagem/
 

Transporte e Hospedagem

No PRO MAGNO, o visitante desembarca diretamente
no evento. O acesso ao estacionamento e a porta
principal é pela entrada da Av. Profa. Ida Kolb 513 –
Jardim das Laranjeiras
São Paulo – SP, 02518-000
 
Localizado a 2,5km de distância do Metrô e 
Terminal Rodoviário Barra Funda
 
 

Como Chegar

Local do Evento

 
hr4results@gupy.com.br

Contato

 
 

http://www.promagno.com.br/
 

https://hr4results.gupy.io/transporte-e-hospedagem/
http://www.promagno.com.br/

