O que é a Ruta Firestone?
A Ruta Firestone é uma rota de 5 concertos por Espanha, com a segunda
edição marcada para 2018.
Quem organiza a Ruta Firestone?
O organizador é a Firestone. A Firestone é uma marca propriedade da
Bridgestone. A filial europeia, Bridgestone EMEA (Europa, Médio oriente e
África), com sede europeia em Bruxelas, na Bélgica, é uma filial chave do
Grupo Bridgestone a nível regional. O grupo tem sede em Tóquio, e é a
empresa número um do mundo em fabricação de pneus e outros produtos
derivados da borracha. A Bridgestone Hispania, S.A. é uma das filiais mais
importates do Grupo na Europa e encontra-se entre as primeiras cem
empresas espanholas. Com cerca de 3.000 funcionários, a empresa possui três
fábricas situadas em Burgos, Vizcaya e Santander. Estas fábricas produzem
uma linha completa de pneus de alta qualidade Bridgestone e Firestone.
Quais são as atrações da Ruta Firestone?
Este é o calendário da Ruta Fiestone 2018:
Data e Hora

Artista

15 de março 2018, Beret

Cidade

Sala

Madrid

Teatro Barceló

A Coruña

Sala Pelícano

Barcelona

Sala Bikini

Valencia

Jerusalem Club

Sevilla

Sala Custom

21h
19 de abril 2018, Rayden
20:30h
17 de maio 2018, Xoel López
21h
21 de junho 2018, Ariel Rot
20:30h
20 de setembro de La Casa Azul
2018, 20:30h
Em breve

The

Legendary Em breve

Em breve

Tigerman
Em breve

Nora

Norman

+ Em breve

Delaporte

Como posso conseguir entradas para os concertos?

Em breve

É possível conseguir entradas através de promoções. As promoções são
realizadas nas redes sociais da Firestone. Não há venda de entradas: só é
possível consegui-las através de promoções.
Quem pode participar nas promoções?
Qualquer pessoa que seja maior de idade no dia do concerto.
Os menores de idade podem participar nas promoções?
Não, as promoções e entradas são apenas para maiores de idade.
Quantas entradas posso ganhar?
Cada promoção terá um número de entradas para sortear e este número vai
depender da capacidade do local no qual será realizado o concerto. Cada
vencedor pode conseguir entradas (entrada dupla) para ele e um
acompanhante.
O que é que está incluido na entrada?
A entrada inclui o acesso ao concerto para desfrutar os teus artistas favoritos.
Durante o concerto vão sortear-se prémios.
E se eu não puder ir ao concerto?
Nesse caso podes dar a tua entrada a outra pessoa, ou deixar que a
organização a atribua a um substituto.
As entradas são numeradas?
Não, as entradas não são numeradas. Todas as entradas sāo de acesso geral.
A que horas começam os concertos?
Os concertos começam pontualmente, à hora indicada (20h30 horas). A
abertura de portas será às 19:30 horas.
Posso vender a minha entrada?
Não, não está permitido o uso comercial das entradas. A utilização fraudulenta
das entradas será denunciada à autoridade competente.
Posso ir a todos os concertos?
Claro! Podes participar em todas as promoções para ir a todos os concertos e
percorrer toda a rota Firestone.
Tenho mais dúvidas! O que faço?
Não sejas tímido. Escreve-nos: hola@rutafirestone.es

