
Regulamento da Campanha Projeto Parceiro Campeão

A campanha “Projeto Parceiro Campeão” (Campanha) é promovida pela Rede Agro Fidelidade

e Intermediação S.A, com sede na Av. das Nações Unidas, 12.901, Brooklin Paulista, CEP

04578-910, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ sob o n. 33.150.606/0001-62 (Orbia), e tem como

objetivo oferecer uma premiação a Canais de Venda selecionados pela Orbia, que já estejam

cadastrados como parceiros prestadores de serviço na plataforma do Programa de Coalizão

Orbia e que sigam as regras aqui estabelecidas durante o período de vigência da Campanha.

1.  Elegibilidade da campanha

1.1. A Campanha é válida para todos os Canais de Venda convidados pela Orbia e

devidamente cadastrados como parceiros de resgate na plataforma do Programa de Coalizão

Orbia.

2. Vigência

2.1. O período de vigência da Campanha será das 07h00 (horário de Brasília) do dia 08 de

julho de 2021 até às 23h59 (horário de Brasília) do dia 30 de setembro de 2021 (Período de

Vigência).

3. Regras

3.1. A Orbia criará um link exclusivo para cada Canal de Venda Participante que servirá para
que os clientes, beneficiários do Programa de Coalizão Orbia realizem resgate de seus Pontos
por produtos e/ou serviços disponibilizados na Plataforma do Programa de Coalizão Orbia
(Link).

3.2. Para participar da Campanha, o Canal de Venda Participante deverá divulgar o site e
aplicativo da Orbia a sua rede de Clientes através de suas redes sociais, WhatsApp ou qualquer
outra forma de comunicação, observada a legislação de proteção de dados e incentivar seus
clientes, beneficiários devidamente cadastrados no Programa de Coalizão Obria a fazer resgate,
por meio do Link, de seus Pontos por produtos ou serviços, inclusive, serviços prestados pelo
Canal de Venda.

3.3. Os três Canais de Venda que incentivarem o maior número de resgate em pontos, por
meio de seu Link , ganhará, ao final da Promoção, os seguintes prêmios:

1º Lugar: Smartphone Xiaomi Mi 11 Horizon 6,81" 5G 256GB 108MP+13MP+5MP, Notebook
Asus, Intel Core i5 8GB 256GB SSD 15,6" Windows 10 Cinza;
2º Lugar: Notebook Asus Intel® Celeron Dual Core 4GB 128GB eMMC Tela 15,6" Windows 10
Preto;
3º Lugar: Galaxy Watch3 45mm Samsung 8GB Pulseira de Couro Bluetooth.

3.4. Somente valerão para fins de contabilização dos resgates realizados pelos beneficiários do
Programa de Coalizão Orbia, aqueles realizados por meio do Link disponibilizado a cada Canal
de Venda Participante.



3.5 Serão vencedores os Canais de Venda Participante que tiverem, por meio de seu link,
contabilizado o maior número de Pontos resgatados. Para que não haja dúvidas, não valerá
para fins de apuração de resultado o número de resgate, mas o total de pontos que foram
resgatados por meio do Link.

3.5.  Os vencedores serão anunciados no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar do término
do Período de Vigência e os Prêmios serão entregues em até 90 (noventa) dias a contar da data
de divulgação dos vencedores.

4.   Das Condições gerais da Campanha

4.1. Os casos omissos e as dúvidas porventura suscitadas durante a vigência desta campanha

serão solucionados através do Fale Conosco (0800 725 9900) mencionando a Campanha.

4.2.   Esta Campanha poderá ser cancelada a qualquer momento, sem aviso prévio.

4.3. A campanha não implica em qualquer tipo de sorteio, vale-brinde, ou operação

assemelhada e independe de qualquer modalidade de sorte ou pagamento adicional por parte

dos participantes, não estando, portanto, sujeita a qualquer tipo de autorização prévia, em

conformidade com a legislação vigente (inciso II do artigo 3º da Lei n° 5.768/71, regulamentada

pelo Decreto n° 70.951/72).

4.4. A participação nesta Campanha não gerará nenhum outro direto ou vantagem que não

esteja expressamente previsto neste Regulamento.


