Importante: Planeta Rock anuncia a terceira virada de lote
Um dos maiores festivais do rock do estado tem virada de lote programada para semana que vem
Todo mundo sabe que quanto mais os eventos se aproximam, o valor dos convites aumenta. Por isso quem adquire
antes consegue sempre comprar mais barato. Isso já é cultura de todos os grandes eventos. São os chamados e
esperados lotes. No caso do Planeta Rock não é diferente.
Através do site oficial do evento, onde há publicações diárias, é que se fica por dentro dos lançamentos e
encerramentos dos lotes. E como na próxima terça-feira dia 17, vai ter virada de lote dos ingressos do Planeta Rock,
ou seja, vai aumentar o valor dos convites para todos (pista, pista premium e camarote open bar e food), já está o
maior tumulto na internet e no estande de vendas do Riopreto Shopping, toda a galera tá na pegada de participar do
Festival.
Então a dica para todos é: fique ligado e adquira seu ingresso antes da virada. Porque uma coisa é certa: ninguém vai
perder esse Festival de Rock, onde as vendas já estão bombando, tem gente de todo o Brasil vindo para assistir,
porque deixar pra última hora? É uma excelente oportunidade de ouvir o melhor do rock and roll, conhecer um monte
de gente legal, e sair com muita história pra contar.
Através do site e do estande de vendas no Riopreto Shopping, você adquire seu ingresso e pode parcelar em até 3X
no cartão.
O Festival Planeta Rock é realizado pela Fama Produções e Consultoria, Secretaria de Estado da Cultura de São
Paulo junto ao Proac-ICMS, programa de ação cultural. Com o patrocínio da Guarani mais que açúcar, Unilago, CocaCola e Constru-sol. Com o apoio cultural do Riopreto Shopping, Colégio Ateneu, Amplitude Net, InsaTv, Dr. Flavio
Renato de Queiroz Advogados e tem como Hotel Oficial Hyatt Place.

Serviço:
Planeta Rock 7ª edição 2018
Local: Recinto de Exposições de Rio Preto - R. Daniel Antônio de Freitas, 115 - Distrito Industrial, São José do Rio
Preto - SP
10/8 - Concurso de bandas – Entrada: 1kg de alimento não perecível – abertura dois portões: 19:30h
11/8 - Shows com Pitty, CPM 22, Detonautas, Jota Quest, Humberto Gessinger, Armandinho e Psicodella e a final do
concurso de bandas.
Setores: Pista, Pista premium e camarote open bar e open food
Valores no site: www.festivalplanetarock.com.br
Vendas online: www.festivalplanetarock.com.br e www.eventim.com.br
Ponto de vendas físico: Estande no Riopreto Shopping
Facebook: facebook.com/meuplanetarock
Instagram: @meuplanetarock

Informações para imprensa:
Dois Comunicação 360º
Lucas Maluli
(17) 98822-0888
lucas@dois.me

Fama Produções e Consultoria
Kelly Fachinetti
(17) 3363-7374 / (17) 99777-6008
projetos@famaproducoes.com.br

