VENDA E GANHE CUPONS QUE SE TRANSFORMARÃO EM
PRÊMIOS EM UM PASSE DE MÁGICA, PORQUE VOCÊ É O GÊNIO!
Carro:

Será sorteado entre os
VENDEDORES com o mínimo
de 20 vidas vendidas e
conﬁrmadas no período,
quem for sorteado para o
carro não participa dos
demais sorteios.

Motos
Supervisores/Gerentes:
1 moto será sorteada no valor
de R$ 6.000,00 para o
Supervisor ou Gerente
devidamente cadastrado para
esta campanha.

Motos Vendedores:

3 motos no valor de R$
6.000,00 cada serão
destinadas para os
VENDEDORES (CPF) para os 3
primeiros colocados por
Ranking entre os que no
período da campanha
venderem e conﬁrmarem
acima de 120 vidas.
3 Motos serão sorteadas
entre os VENDEDORES com o
mínimo de 20 vidas vendidas
e conﬁrmadas no período,
quem atingir a meta de 120
vidas vendidas e conﬁrmadas
e for contemplado não
participará dos sorteios das
motos.

Regulamento!

CAMPANHA - AQUI NA
CORPORE ADM. O
GÊNIO É VOCÊ
A presente CAMPANHA tem como objeto a realização de promoção de
vendas colaborativa, de forma a estabelecer a captação de vendas de
planos de saúde, mediante campanhas e premiações de acordo com o
presente instrumento e gerenciamento de equipe interna de vendas de
produtos, contemplando as pessoas que atenderem ao edital de campanha,
mediante as condições de vendas existentes no mercado e política interna
de vendas.
1. Período da Campanha:
1.1 O período da Campanha será compreendido entre os meses de
dezembro de 2020 a março de 2021, sendo 4 vigências por mês no período.
2. Prêmios:
2.1 Os participantes serão premiados de acordo com as pontuações e
regras estabelecidas abaixo e terão direito aos seguintes prêmios:
•

01 (um) Carro no valor;

•

07 (sete) Motos;

•

10 (dez) Notebooks;

•

10 (dez) Tvs 32 Polegadas;

•

10 (dez) Smartfones;

•

10 (dez) Bicicletas;

•

Smart Speaker Echo Dot 3ª geração com Alexa;

•

30 (trinta) Prêmios em dinheiro no valor de R$ 500,00/cada.
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3. Distribuição dos prêmios por categoria

4. Regras:
4.1 Os participantes receberão 01 (um) cupom para cada vida vendida
e confirmada pela mensalidade paga, durante o período da campanha,
de acordo com a tabela de vendas e condições da campanha promocional
de vendas.

4.2 Será realizado um sorteio na segunda quinzena de abril/2021 através de
uma live para anúncio e confirmação dos ganhadores de cada um dos
prêmios.

4.3 Ainda, serão realizadas promoções relâmpagos com as operadoras em
cada mês de forma a estimular a venda de cada produto.
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4.4 O Carro será sorteado somente entre os VENDEDORES com o mínimo de 20
vidas vendidas e confirmadas no período.
4.4.1 O vendedor que for contemplado com o Carro, não poderá participar dos
demais sorteios para os outros prêmios.
4.5 Das 07 (sete) Motos a serem sorteadas, serão destinadas 03 (três) unidades
para os 03 (três) VENDEDORES (um por CPF) que ficarem nos 03 (três) primeiros
lugares no Ranking de Vendas, no período da campanha que venderem e
confirmarem 120 vidas ou mais, sendo uma Moto para cada.
4.5.1 Ainda, 03 (três) Motos serão sorteadas entre os VENDEDORES com o
mínimo de 20 vidas vendidas e confirmadas no período da campanha.
4.5.2 E 01 (uma) Moto será sorteada para os SUPERVISORES ou GERENTES
devidamente cadastrados para esta campanha.
4.5.3 Os participantes que forem contemplados com a Moto pelo Ranking de
Vendas, não poderão participar do sorteio.
4.6 Serão sorteados no final do período da campanha entre todos os
VENDEDORES habilitados (um por CPF) e que confirmaram pelo menos 01
(uma) vida por mês, vendida e confirmada, durante o período que durar a
campanha, os prêmios sorteados na seguinte sequência: 07 (sete) Notebooks,
07 (sete) TV´s 32 polegadas, 07 (sete) Smartfones e 07 (sete) Bicicletas.
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4.6.1 O VENDEDOR que for premiado, não poderá participar dos demais sorteios
que contempla este item.
4.6.2 Ainda, serão sorteados no final do período da campanha para os
SUPERVISORES ou GERENTES devidamente cadastrados, sendo um por CPF, os
prêmios sorteados na seguinte sequência: 02 (dois) Notebooks, 02 (dois) TV´s 32
polegadas e 02 (dois) Smartfones, sendo que aquele que for premiado, não
poderá participar dos demais sorteios que contempla este item.
4.6.3 Serão sorteados no final do período da campanha entre os funcionários do
setor ADMINISTRATIVO das plataformas devidamente cadastrados, sendo um por
CPF, os prêmios sorteados na seguinte sequência: 01 (um) Notebook, 01 (um) TV
32 polegadas, 01 (um) Smartfone e 03 (três) Bicicletas, sendo que aquele que for
premiado, não poderá participar dos demais sorteios que contempla este item.
4.7 O Prêmio Extra - Smart Speaker Echo Dot 3ª geração com Alexa será conferido
01 (um) a cada VENDEDOR (um por CPF) que comprovar 10 (dez) vidas vendidas
e confirmadas dos produtos coletivos por Adesão da Corpore Administradora de
Benefícios.
4.7.1 As vendas para garantir o prêmio extra – Smart Speaker Echo Dot serão
computadas nas quatro vigências dentro de cada mês no período da campanha,
não acumulativa para o próximo mês.
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4.8 Os prêmios em Dinheiro, na quantia de R$ 500,00 (Quinhentos reais) cada,
serão sorteados 30 (trinta) entre os VENDEDORES, SUPERVISORES ou
GERENTES que realizarem vendas nas quatro vigências do mês imediatamente
anterior ao do sorteio, e para os Funcionários ADMINISTRATIVOS pertencentes
as plataformas de vendas correlatas, seguindo a seguinte ordem:
•

10 (dez) prêmios de R$ 500,00 e mais 3 coolers no início de Janeiro/2021

entre os que venderam em Dezembro/2020, sendo 08 (oito) entre os
VENDEDORES, 01 (um) entre os SUPERVISORES ou GERENTES e 01 (um) para os
Funcionários ADMINISTRATIVOS pertencentes as plataformas de vendas
correlatas.
•

10 prêmios de R$ 500,00 e mais 3 coolers no início de fevereiro/2021

entre os que venderam em janeiro/2021, sendo 08 (oito) entre os
VENDEDORES, 01 (um) entre os SUPERVISORES ou GERENTES e 01 (um) para os
Funcionários ADMINISTRATIVOS pertencentes as plataformas de vendas
correlatas.
•

10 prêmios de R$ 500,00 e mais 3 coolers no início de março/2021 entre

os que venderam em fevereiro/2021, sendo 08 (oito) entre os VENDEDORES, 01
(um) entre os SUPERVISORES ou GERENTES e 01 (um) para os Funcionários
ADMINISTRATIVOS pertencentes as plataformas de vendas correlatas.
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4.9 Os prêmios em dinheiro não interferem nas outras premiações.
4.10 Os Coordenadores da CAMPANHA VERÃO VOCÊ É UM GÊNIO 2020/2021,
irão definir os períodos em que os prêmios serão entregues aos seus
ganhadores, no decorrer do período dos 04 (quatro) meses que duração.
4.11 Os prêmios que não forem retirados no período acima descrito, findo o
prazo e sem a necessidade de aviso prévio por escrito considerar-se-á
rescindido, sendo indisponibilizados, sem qualquer direito a indenizações,
compensações e conversão em outros benefícios, perdendo o direito o
ganhador de reclamar ao prêmio.
4.12 Fica expressamente vedada, no todo ou em parte, a transferência ou cessão
dos prêmios de que trata o presente, sem a anuência expressa dos
Coordenadores da CAMPANHA VERÃO VOCÊ É UM GÊNIO 2020/2021.
4.13 Cada participante responderá por qualquer prejuízo que direta ou
indiretamente cause, seja por ação ou omissão, sua ou de seus prepostos.

