Regulamento – Sorteio Instagram – Via Direta Shopping
Para concorrer você precisa:

– Seguir o perfil @viadiretashopping;
– Curtir a foto oficial;
– Marcar 3 amigos nos comentários;

Regulamento:

01. As pessoas que marcarem nos comentários perfis empresariais e/ou de marcas,
personalidades ou fake serão desclassificados.

02. Não Podem participar da promoção: sócios e funcionários do Via Direta Shopping, lojistas
e seus colaboradores;

03. Serão válidos os comentários postados até 20h, do dia 12/05/2018, sábado e o resultado
será divulgado até às 20h do dia 13/05/2018 em publicação no Instagram @viadiretashopping.

04. Para participar é necessário seguir as regras acima descritas. Respeitando todos os itens,
você estará concorrendo a até R$ 6.000,00 em compras nas lojas do Via Direta participantes da
campanha. Serão 3 sorteios de R$ 2.000,00. Cada loja disponibilizará um voucher de R$
200,00, cujo consumo deve ocorrer de forma integral. Se o valor utilizado for inferior ao
ofertado no voucher, o lojista não se obrigará a dar troco referente ao saldo.
1º Sorteio – Lojas participantes: Acaz, Christian Salvatory, Corpo Fino, Especially, Laluk, Oeste
Lab, Sinhá Niná, Sonhos e rendas, Vitton e Tagarela.
2º Sorteio - Lojas participantes: Arte Musical, Come-Come, O Boticário, Inti Moda, Super Ótica,
On Line, Alecrim Informática, Mania de Couro, Vestem Mutare e Maktub.
3º Sorteio – Lojas participantes: Dona Dona, Miranda computação, Muliebris, Ótica Visualle,
Plena Beleza, Ponto dos Botões, Redenção Sport Surf, Mania de Perfeição, Bamboo, Gil Gal e O
Potiguar.

05. O sorteio será feito pela ferramenta Sorteiogram (http://sorteiogram.com/)

06. Após sorteio, o ganhador deverá entrar em contato com o perfil @viadiretashopping, por
meio da mensagem direta no Instagram e enviar dados pessoais para registro e liberação dos
vouchers. Esse contato deve acontecer, no máximo, até o dia 31/05/2018 às 20h. Caso
contrário, um novo sorteio será realizado.

07. O prêmio não poderá ser trocado pelo valor relativo em dinheiro.

08. O Via Direta Shopping reserva-se o direito de alterar quaisquer itens deste regulamento
visando o bom desenvolvimento da ação.

09. Qualquer situação não prevista neste regulamento será resolvida pela equipe de marketing
do Via Direta Shopping em até 48 horas a partir do ocorrido.

10. Este sorteio tem caráter exclusivamente promocional e não implica qualquer modalidade
de pagamento por parte dos participantes, não sendo, portanto, necessária à aquisição de
nenhum produto, bem ou serviço.

11. Os participantes declaram ter lido e estarem de acordo com o presente regulamento do
concurso e de suas condições, que estão à disposição no Site do Via direta Shopping.

