Contrato de Adesão
NATAL PREMIADO

SOU MAIS BRAZLÂNDIA!
COMPRAR AQUI FAZ TODA DIFERENÇA!

O Natal premiado “Sou mais Brazlândia – Comprar aqui faz toda diferença” promete aquecer
as vendas no melhor período para o comércio e promover ao cliente uma experiência única.
O natal é a data mais importante para o varejo. Com isso, o clima da Administração Regional
de Brazlândia e os lojistas é de otimismo.
É hora de reagirmos aos meses difíceis enfrentados pelo comércio nesta pandemia. Apesar da
crise, o Natal promete ser uma data muito positiva para o setor e nosso objetivo é buscar
formas de incentivar e movimentar a nossa economia.
OBJETIVO: A campanha tem como objetivo atrair e fixar os consumidores da cidade e região
adjacentes para estimular as vendas de final de ano no comércio local.
CAMPANHA
Os estabelecimentos participantes receberão um kit promocional, contendo: cartazes, display,
adesivos e cupons.
Para concorrer, o cliente deverá realizar compras a partir de R$50, a cada R$ 50,00 o cliente
tem direito a 1 cupom da sorte nas lojas participantes e devidamente identificadas com o
material promocional.
DIVULGAÇÃO: A administração regional fará a divulgação da campanha nas redes sociais e nos
canais oficiais.
PRÊMIOS:
A adesão do comerciante fica condicionada a doação de um brinde de valor mínimo de R$
100,00 para compor a grade de prêmios a ser sorteado à comunidade participante da
campanha.
ADESÃO: No dia 08/11/2021, 19h no auditório do CEM 01, será realizada uma reunião para
apresentar aos empresários a presente campanha.
O empresário preencherá o formulário de adesão na ocasião da reunião e receberá o kit
promocional no ato do preenchimento. O kit será composto de um cartaz informativo e 500
cupons que serão ofertados aos clientes para a participação nos sorteios. Nesse contexto, os
empresários devem preencher o voucher da promoção com a identificação do brinde que será
doado no valor mínimo de R$ 100,00.
A Administração Regional de Brazlândia criará um grupo de watsap administrado pela
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – ASCOM, para a presente campanha e se compromete a
inserir os participantes após a assinatura do contrato de adesão á campanha.
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No dia do Lançamento oficial, 16/11/2021, a administração regional realizará com os
comerciantes participantes da promoção, a grande “Carreata do Desenvolvimento” que
percorrerá as principais avenidas de Brazlândia.
A comunidade participante deverá depositar em urna na loja os cupons participantes da
promoção até 30/12, quando a Administração Regional fará a coleta das urnas para organizar
o sorteio no dia 31/12/2021 em local e horário a serem definidos e divulgados.
https://www.youtube.com/watch?v=Jq5nOjqWerY – Idéia para confeccionar uma urna.
CRONOGRAMA
20/10/2021 – Finalização do Regulamento;
04 e 05/11/2021 - Administração nas Quadras para visitar os comerciantes e fazer
convite para a reunião sobre a campanha de natal;
08/11/2021 – Reunião com Empresários para apresentação da campanha;
08 a 12/11/2021 – Período de adesão da campanha;
12/11 – Lançamento oficial da campanha com a carreata do desenvolvimento;
17/11 a 30/12 – Períodos de Compra;
31/12/2021 a partir das 18h LIVE na Orla do Lago com encerramento da campanha e
sorteio dos brindes.
Considerações finais
É muito comum que os consumidores visitem as lojas participantes durante a decisão de
compra, por causa da variedade de lojas e promoções é por isso que é muito importante que
o comércio participante prepare as vitrines e portas de lojas com os adesivos da campanha,
enfeite a loja para envolver o cliente na atmosfera natalina e promover o objetivo final que é
a compra e com isso se tivermos o aquecimento da economia local, teremos também maior
geração de emprego e renda. Com isso todos unidos, serão vencedores.
Termo de compromisso
Eu, _______________________________________________________, portador do CPF/RG
Nº: ___________,proprietário ou representante da empresa :___________________________
CNPJ: ______________________, Localizada no endereço: ____________________________
solicito minha adesão a presente campanha de natal e me comprometo a confecção da URNA
e entrega no dia 30/12/2021 até as 18:00h na administração regional de Brazlândia.
Brasília,

/

/2021

Assinaturas

Administração Regional
Nome e Matrícula
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Empresa
Nome e telefone para contato
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