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Regulamento da Promoção Indique Colegas do 
Setor e Ganhe prêmios 

CONCRETE XPERIENCE 2021 
 
Esta campanha promocional (“Promoção”) é pela Informa Markets. com sede na cidade 
de São Paulo/SP, inscrita sob o CNPJ. 01.914.765/0001-08, regendo-se pelas regras 
previstas neste REGULAMENTO. 

 

I. Requisitos de Participação: 
a. A participação na Promoção “Indique colegas do setor e ganhe 

prêmios” é aberta a todas as pessoas com mais de 18 (dezoito) anos, 
residentes no Brasil, e que não possuam vínculo empregatício com a 
Informa Markets; 

b. Para participar da promoção “Indique colegas do setor e ganhe 
prêmios”, é necessário se credenciar na página https://concreteshow.e-
event.com.br/ e, assim que concluir a inscrição, o usuário será 
direcionado para a Thank you Page e clicar deve clicar no botão “Gerar 
Meu Link”. O link gerado será pessoal e intransferível. O usuário deve 
repassar o link aos seus colegas do setor, logo a pontuação será 
contabilizada, seguindo as regras previstas no item deste regulamento. 
A participação é limitada a um link de compartilhamento por pessoa. 
Caso seja identificado que o usuário esteja realizando convites a partir 
de dois links diferentes ou mais, será aplicada a previsão do item 10 em 
V. Fraudes e cancelamento de premiação. 

 

II. Duração da campanha: 
a. Campanha de “Indique colegas do setor e ganhe prêmios” tem validade 

durante o período de 18/08/2021, a partir das 00h01, até 03/09/2021, 
às 23h59; 

 
III. Premiação 

 

A premiação desta ação é composta pelos seguintes itens: 
 

1. Seleção Exclusiva de 3 Materiais Ricos  
10 indicações 
Limitado aos primeiros 200 embaixadores que atingirem a pontuação.   

 

2. Vale presente de R$ 100,00 – Americanas 
Ganhe um vale presente para suas compras nas Lojas Americanas. 
20 indicações  
Limitado aos primeiros 20 embaixadores que atingirem a pontuação. 
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3. Um curso ABCP ONLINE - R$ 350,00 
Ganhe um curso de ensino à distância  
40 indicações  

  Limitado aos primeiros 5 embaixadores que atingirem a pontuação. 
 

4. Um curso IBRACON, no Valor de R$ 1.000,00 
Ganhe um curso no valor de R$ 1.000,00 a sua escolha no IBRACON.  
60 indicações  
Limitado aos primeiros 2 embaixadores que atingirem a pontuação. 

 

 Prêmios não cumulativos e limitados a apenas um por pessoa. No caso de 
esgotamento de algum prêmio conforme descritivo de limitação ou no desejo 
de troca por algum item que esteja na faixa de premiação abaixo da atingida, o 
participante deverá comunicar sua escolha à Concrete Show Xperience via e-
mail; 

 Os ganhadores serão avisados por e-mail em até dois meses após o 
encerramento do evento Concrete Show Xperience 2021, que acontece de 
26 a 28 de outubro. 

 Os prêmios poderão ser entregues até três meses após o encerramento da 
do evento Concrete Show Xperience, a partir do dia 29/10/2021. 

 

IV. Pontuação: 

Para participar da Promoção “Indique colegas do setor e ganhe prêmios”, você deve 
compartilhar o link gerado na página do Concrete Xperience 

 
 
4. Para que a pontuação seja válida é necessário: 
a. Os indicados devem realizar a inscrição através do link gerado pelo inscrito; 
b. que ele não tenha se cadastrado anteriormente no evento; 
c. que o participante não indique uma mesma pessoa mais de uma vez, através 
do uso de servidores de e-mail diferentes; 

4.1) Caso seja identificado que um mesmo se cadastrou diversas vezes utilizando 
e-mails diferentes, será considerado como tentativa de fraude e serão aplicadas as 
ações referentes ao item 11 em V. Fraudes e cancelamento de premiação. 

 

V. Fraudes e cancelamento da premiação: 
a. No caso de identificarmos que qualquer participante esteja utilizando-se 

de dois links de compartilhamento diferentes ou mais, para fins de 
premiação será tomado como base o link de compartilhamento que 
contar com a maior pontuação. A informa Markets reserva o direito de 
não distribuir mais de um prêmio por pessoa participante na nossa 
promoção “Indique colegas do setor e ganhe prêmios”; 

b. Outras fraudes ou tentativas ocasionarão a suspensão da premiação do 
participante. São elas: 
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i. indicação de uma mesma pessoa através de diversos servidores 
de e-mail diferentes; 

ii. o participante realizar o cadastro de e-mails de amigos ou 
conhecidos com o intuito de somar pontos. Para que a 
pontuação seja válida, cada indicado deve fazer sua própria 
inscrição; 

iii. cadastramento de e-mails falsos ou criados especialmente para 
a utilização em nossa promoção “Indique e ganhe”; 

c. Em caso de identificação ou suspeita de fraude, o participante será 
avisado através do e-mail cadastrado em nosso material para que 
possamos entender melhor o ocorrido. 

d. Esta Promoção não se enquadra nas modalidades de distribuição 
gratuita de prêmios dispostas na Lei nº. 5.768/71, no Decreto nº. 
70.951/72 e respectiva regulamentação, não se sujeitando, portanto, 
aos seus termos, inclusive no que se refere à necessidade de obtenção 
de autorização prévia. 

 

 
 

 
Em caso de dúvidas por favor entrar em contato pelo e-mail:  

Visitante.concreteshow@informa.com 

www.concreteshow.com.br 

 

mailto:Visitante.intermodal@informa.com
http://www.intermodal.com.br/
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