FAQs
O que é uma Host Company?
É uma organização que se destaca das demais por ser inovadora dentro do
seu sector, inspiradora para os outros e que trabalha com base numa
missão.
Que tipo de empresas posso visitar?
De todas as áreas: desde tecnologia, turismo, cultura, design, energia,
retalho ou agricultura. Podem ser startups, empresas, multinacionais,
museus ou até associações.
Qual a duração de um evento MINI NewCo?
Em Lisboa e Porto dura um dia inteiro; em Braga e Coimbra dura meio dia.
E a duração das sessões?
Cada visita a cada uma das empresas dura 1h.
Quem são os speakers dessas sessões nas Host Companies?
Pode ser o CEO, fundador, director de inovação, marketing ou comunicação
ou uma pessoa da administração.
Quantas empresas posso visitar em cada cidade?
Em Lisboa e Porto podes visitar 4 empresas, enquanto que em Braga e
Coimbra podes visitar 3.
Qual a diferença entre um bilhete Tour e um bilhete Open Schedule?
O bilhete Tour permite-te escolher uma das tours disponíveis na tua cidade
e visitar as 3 ou 4 empresas que dela fazem parte - e deslocar-te entre as
empresas num MINI.
O bilhete Open Schedule permite-te escolher as 3 ou 4 empresas que
queres visitar, uma por hora, mas terás de ser tu a assegurar as tuas
deslocações entre elas.
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Onde posso comprar bilhete para o MINI NewCo Portugal?
Basta clicar no botão “QUERO COMPRAR BILHETES”, escolher a cidade
onde queres ir e proceder à compra do bilhete no link do Eventbrite que se
vai abrir!
Quero visitar empresas que estão em tours diferentes. E agora?
Podes comprar um bilhete Open Schedule que te permite escolher as
empresas que queres visitar - mas sem o privilégio de ires à boleia num
MINI.
Posso conduzir os carros MINI?
Sim! Entre as visitas às empresas vais ter a oportunidade de fazer um
test-drive com um MINI.
De onde saem os MINI?
Do local de check-in previamente comunicado. Em Braga e Coimbra será no
stand MINI, no Porto e Lisboa num espaço a confirmar. No final do dia,
todos os carros regressam ao mesmo local, onde haverá o check-out e um
momento de partilha de experiências!
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