


A PROMOÇÃO 

A CDL Divinópolis planejou uma mega campanha de prêmios 

que vai agitar todo o comércio da cidade, no mês de 

dezembro de 2019.  

 
• PERÍODO DA PROMOÇÃO: 30/11/2019 a 30/12/2019 
  
• PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 30/11/2019 a 24/12/2019 
 
• DATA DO SORTEIO: 28/12/2019 

 
  

 



MECÂNICA 

Nas compras acima de R$50,00 nas lojas participantes 

da promoção, o cliente recebe um cupom raspável. 

Basta raspar para concorrer aos prêmios instantâneos 

e cadastrar o código promocional impresso no cupom, 

no hotsite da campanha, para participar dos sorteios. 



PREMIAÇÃO 

. + de 50 mil Reais em vales-compras  

RASPOU, ACHOU, GANHOU! PRÊMIOS DE R$50,00 - R$30,00 - R$20,00 

. 1 MOTO CG FAN 160 

. 1 SMART TV LED 60” 

. 2 SMARTPHONES SAMSUNG GALAXY J6+ 



Kit Lojista 

Raspadinhas 

Cupons raspáveis 

5x7 com prêmios instantâneos. 



Cartaz 

Cartaz 61x42 para fixação 

nos estabelecimentos 

participantes. 

Kit Lojista 



Banner 

Banner 0,80x1,20m para 

exposição nos estabelecimentos 

participantes. 

Kit Lojista 



Bandeirola 

Bandeirola 21x34cm para instalação 

nos estabelecimentos 

participantes. 

Kit Lojista 



Adesivo de chão 

Adesivo 60cm de diâmetro para 

instalação nos estabelecimentos 

participantes. 

Kit Lojista 



DIVULGAÇÃO 

VT  

Vídeo explicativo para veiculação 

nas emissoras de televisão e 

publicação nas redes sociais e 

WhatsApp. 



DIVULGAÇÃO 

Spot 

Locução com trilha para veiculação 

nas emissoras de rádios. 



Outdoor & Busdoor 

Imagens para veiculação 

em outdoor 9m x 3m e  

busdoor 2,44m x 2,17m. 

DIVULGAÇÃO 



Redes sociais 

Imagens para publicações 

no Facebook, Instagram 

e Whatsapp. 

DIVULGAÇÃO 



CADASTRO 

Tela inicial 

Tela de entrada para cadastro dos 

consumidores para participação 

dos sorteios 



CADASTRO 

Tela de cadastro 

Campo para preenchimento do 

cadastro pessoal e código da 

raspadinha.  

 

O cadastro irá compor um banco de 

dados qualificado para as lojas 

participantes da campanha. 

 



VALORES E CONDIÇÕES 

Último dia para adesão: 22/11/19 



FAÇA JÁ SUA ADESÃO 

 

 

Fone: (37) 3229-7231 

E-mail: scomercial@cdldivinopolis.com.br 



Confira algumas das 

empresas participantes: 



PRINCIPAIS DÚVIDAS 

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO: 
Poderão participar da promoção pessoas físicas, maiores de 18 (dezoito) 
anos, com CPF válido junto à Receita Federal, e domiciliadas no Brasil. 
  
Durante o período de participação da campanha, no horário de 
funcionamento do comércio local, nas compras ACIMA DE R$50,00 
(cinquenta reais) realizadas em uma das lojas participantes o cliente 
receberá 1 (um) cupom para concorrer aos prêmios instantâneos e aos 
prêmios do sorteio. 
  
A cada compra realizada o cliente receberá NO MÁXIMO 5 (cinco) 
cupons. Cada cupom poderá ser cadastrado uma única vez. 



PRINCIPAIS DÚVIDAS 

PRÊMIOS INSTÂNTANEOS (RASPOU, ACHOU GANHOU): 
Após raspar no local indicado, caso seja contemplado, o cliente deverá apresentar 
seu cupom raspável e retirar seu brinde VALE-COMPRA, na loja em que realizou a 
compra. Ao receber o VALE-COMPRA, o consumidor preencherá um termo de 
recebimento que deverá ser entregue posteriormente à CDL Divinópolis, pelo lojista. 
  
ATENÇÃO: O lojista deverá observar se o número do cupom raspável premiado 
corresponde ao número do lote da sua loja, antes de entregar o VALE-COMPRA. 
Confirmado o número, o lojista deverá carimbar/assinar o cupom. 
  
O cliente tem até 30 dias, contatos da data do sorteio, para trocar seu cupom 
raspável pelo VALE-COMPRA e até 180 dias para gastar o valor nas lojas 
participantes. Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro. 
  
O lojista deverá guardar os VALE-COMPRAS recebidos, para apresentá-los à CDL 
Divinópolis no final do período da promoção e assim ser reembolsado pela entidade. 



PRINCIPAIS DÚVIDAS 

PRÊMIOS DO SORTEIO: 
Serão sorteados: 1 Moto CG 160 FAN, 1 Smart TV Led 60” e 2 
Smartphones Samsung Galaxy J6. Os prêmios não poderão ser 
convertidos em dinheiro. 
  
Para concorrer aos prêmios o cliente deverá acessar o site 
WWW.CAMPANHACDLDIVINOPOLIS.COM.BR, realizar seu cadastro, o 
cadastro do código promocional informado no cupom, e confirmar a 
leitura e adesão aos termos do regulamento. 
  
A divulgação dos contemplados será realizada em até 7 (sete) dias após 
a extração da Loteria Federal, no site da promoção. O prazo de entrega 
dos prêmios desta promoção é de até 30 (trinta) dias, a contar da data do 
sorteio. 


