REALIZAÇÃO:

PROPOSTA DE ADESÃO
"Campanha Show de Prêmios 2019"
Período de adesão: 27/02 à 28/06/2019

de

de

INFORMAÇÕES GERAIS:

Com a ﬁnalidade de fomentar o comércio, a ACIAR promove a campanha “SHOW DE PRÊMIOS 2019”. A campanha
terá inicio em outubro e término em dezembro de 2019. Serão sorteados nessa campanha 11 Vale Compras, no valor
total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo: 1 Vale de R$ 10.000,00 e 10 Vales de R$ 1.000,00 entre os
consumidores que preencherem os cupons. A empresa participante concorre a uma premiação no valor de R$
3.000,00 para a equipe que desenvolver o melhor atendimento em ações internas visando resultados para a
campanha. O regulamento será divulgado posteriormente.
A campanha terá divulgação com: cartazes, bandeirolas, rádios, carro de som, jornal, outdoors, informativos,
Facebook e mailing da ACIAR.
A empresa receberá um Kit que será composto por: 01 urna, 2 cartazes, 30 blocos de cupons (3.000 cupons) e 30
bandeirolas e 5 camisetas, vinculadas ao CNPJ. (As camisetas excedentes deverão ser adquiridas a parte)
Material de apoio para download gratuito.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Observações importantes:
O prazo para cancelamento é de 20 (vinte) dias após a assinatura do termo de adesão. É de total responsabilidade da
empresa anuente, o pagamento das parcelas contratadas, sob pena de cobrança por parte da ACIAR.
As urnas e blocos excedentes serão cobrados a parte na mensalidade.
A proposta só terá validade a partir da data da assinatura e de acordo com as datas descritas na tabela
abaixo.
A cada 5 kits adquiridos, a empresa receberá mais 1 (um) de cortesia.
A cada 30 blocos de cupons adquiridos pela empresa anuente a ACIAR fornecerá 01 (uma) urna totalmente
gratuita.

Loja Participante:

Código:

Responsável:

Cel:

CNPJ:
E-mail:
ASSOCIADO

R$ 1.100,00
prazo 22/04 a 31/05

R$ 1.200,00
prazo 03/06 a 28/06

NÃO ASSOCIADO

R$ 1.320,00
prazo 22/04 a 31/05

R$ 1.440,00
prazo 03/06 a 28/06

Inicio do pagamento no boleto:

Abril

Maio

Junho

Julho

Em (

) parcelas de R$ ________

Inicio do pagamento no cheque:
(não associado)

Abril

Maio

Junho

Julho

Em (

) parcelas de R$ ________

Registro, ....... de ............................... de 2019.

PARA SEU CLIENTE

11

s
Vale compra

PARA SUA EQUIPE
Premiação no valor de

R$ 3.000,00

www.aciar.com.br/showdepremios

*imagens meramente ilustrativas

_____________________________________
Assinatura do responsável.

OBSERVAÇÕES:
• Enviar foto da equipe para divulgação, participação e avaliação
pelo cliente da “Equipe Mega Power” até 05/08/2019
• Regulamento “Equipe Mega Power” será enviado oportunamente.

