
Inauguração Loja Pop Up Dior 
Informações Gerais 

 
 Programação 
 
• Data: 13 de Julho de 2017 
• Horário: 10:00h a 13:00h 
• Local: Loja Pop up Dior no GRU Airport – Aeroporto Internacional de São Paulo - 

Terminal 3, Embarque 
 

Por favor, note que o registro para o evento será realizado na área comum de 
embarque Terminal 3, no Check-in G, a partir de 09:00h. 
 
No local, serão disponibilizados dois guichês de atendimento para o credenciamento 
(Imprensa e convidados separadamente). Necessário estar com os documentos em 
mãos para a retirada dos crachás de acesso. 
 
Uma equipe da Dufry estará disponível para acompanha-lo até a área restrita do 
terminal. 
 
Caso precise de alguma assistência, por favor entre em contato conosco através do 
telefone (21) 9 9871 0863 
 
 

 Informações Gerais 
 

• Para obtenção do seu passe para o evento, pedimos gentilmente que nos envie a 

seguinte documentação para ir@dufry.com até 07 de Julho: 

Para Brasileiros 

• Cópia digitalizada do documento de identidade e CPF com foto ou; 

 

•  Cópia digitalizada da carteira de habilitação 

Para Estrangeiros 

• Cópia digitalizada da página com informações pessoais e foto do seu passaporte 

 

• Cópia digitalizada do seu visto Brasileiro (Visto de Negócios – VITEM II), se aplicável 

 

• Por favor atente-se ao requisitos de entrada aplicáveis para entrada no Brasil. Para 

mais informações, por favor acesse: 

http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/images/qgrv/QGRV-simples-ing-08-12-

16.pdf 

http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/images/qgrv/QGRV-simples-ing-08-12-16.pdf
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/images/qgrv/QGRV-simples-ing-08-12-16.pdf
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/images/qgrv/QGRV-simples-ing-08-12-16.pdf


 
 

 

 IMPORTANTE: Requisitos de segurança 
 

• Para a inauguração no GRU Airport, regulamentos de segurança exigem que todos os 

participantes do evento, ingressem e saiam do evento com a equipe da Dufry e 

através do portão de entrada específico para visitantes com passe, que serão 

entregues no dia da inauguração 

 

• Portanto, mesmo para os participantes que tenham voos partindo logo após o 

evento e que já estejam com seus bilhete de embarque, precisam sair da área de 

embarque com o grupo e reingressar através do procedimento padrão de segurança 

 

• Por favor, considere essas instruções e o tempo necessário quando for reservar o 

seu voo de volta 

 

• Se você planeja levar sua câmera fotográfica, por favor note que para a sua entrada 

com o equipamento seja permitida na área restrita do aeroporto, você precisará nos 

enviar as seguintes informações para ir@dufry.com até 07 de Julho: 

• Marca 

• Modelo 

• Número de série 

 

• Pedimos gentilmente que todos os participantes evitem levar item de grande volume, 

como mochilas e eletrônicos (tablets e notebooks), para agilizar a entrada no 

terminal. Nenhum desses itens serão permitidos sem credenciamento prévio. Além 

disso, fiquem atentos aos materiais que ferem normas de segurança de embarque, 

como embalagens com conteúdo acima de 100ml, isqueiros, objetos cortantes, entre 

outros. Por favor leve com você somente itens essenciais, tais como documento de 

identidade/passaporte e telefone celular. Não terá guarda-volumes disponível no 

aeroporto e os objetos terão que ser descartados.  

 
 

Por favor certifique-se de levar no dia do evento o mesmo 
documento enviado anteriormente no seu registro 


