Programa Experiência Emidio Pais
O Programa Experiência Emidio Pais tem como finalidade valorizar o relacionamento com os
profissionais de arquitetura, design e decoração, além de promover experiências com a
nossa marca e com os produtos oferecidos na nossa loja.
Todos os participantes que especificarem produtos na loja Emidio Pais, cujos pedidos forem
faturados, receberão pontos no Programa Experiência Emidio Pais, os quais poderão ser
trocados por viagens e outros benefícios, conforme regras do REGULAMENTO.
COMO PARTICIPAR
Os interessados em participar do Programa, que preencherem as condições determinadas
pela Emidio Pais, deverão se cadastrar ou atualizar os dados na loja ou no site e aceitar os
termos deste REGULAMENTO.
O programa é válido para os profissionais que realizarem especificação de produtos,
convertidas em vendas efetivadas na loja Emidio Pais.
COMO SE INSCREVER
Para participar, os especificadores deverão atualizar os seus dados na loja ou se cadastrar
no site, no menu Programa Experiência. O profissional também pode entrar em contato
com a loja por meio do telefone: (27) 3325-0707.
O participante precisa informar os seguintes dados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nome completo
Data de nascimento
CPF
Endereço completo
Número de telefone
E-mail
Registro do CAU /ABD / CREA
Mídias sociais (caso tenha)

9.
10.

Como prefere resgatar a RT (mensalmente ou trimestralmente)
Cadastrar-se como especificador na loja

COMO PONTUAR
O período da campanha acontecerá de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019.
Cada R$ 100,00 (cem reais) corresponde a 01 (um) ponto.
Para que o especificador tenha direito a computar a pontuação, é indispensável que o
cliente informe ao vendedor o nome do profissional que efetuou a especificação antes que
ocorra o fechamento da operação de venda.

O profissional deve obrigatoriamente estar cadastrado no Programa e como especificador na
loja, antes do fechamento do pedido de vendas, caso contrário, os pontos não serão
computados.
O especificador também pode obter pontuação extra em algumas situações especiais:
●
●
●

Presença em eventos Emidio Pais – 5 pontos
Participação no blog Emidio Pais – 5 pontos
Liberação de conteúdo (foto e/ou vídeo) para o Blog e Mídias Sociais Emidio Pais –
10 pontos
●
Liberação de conteúdo para campanha publicitária – 20 pontos
Os pontos extras não serão retroativos, passarão a contar a partir da data de lançamento do
programa (24 de julho de 2019).
CATEGORIAS - VALOR DAS COMPRAS (R$ EM PEDIDOS FATURADOS)
Experiência América – A partir de 251.000,00 = 2.510 pontos ou mais
Experiência Brasil – 151.000,00 a 250.000,00 = 1.510 a 2.500 pontos
Experiência Espírito Santo – De 50.000,00 a 150.000,00 = 500 a 1.500 pontos
A cada R$ 100,00 = 1 ponto
VALIDADE
1º de Janeiro do ano de 2019 a 31 de dezembro do ano de 2019
PREMIAÇÃO
✔ Todos os especificadores da categoria América (a partir de 2.510 pontos), ganharão
uma viagem, para o seguinte destino: Mendonza, na Argentina (3 noites – hotel 4
estrelas).
✔ Todos os especificadores da categoria Brasil (de 1.510 a 2.500 pontos) ganharão
uma viagem, para o seguinte destino: Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul (3
noites – Hotel 4 estrelas).
Em caso de pontuação próxima ao valor estipulado, a Emidio Pais se reserva no
direito de decidir sobre a complementação do valor.
✔ Todos os especificadores da categoria Espírito Santo (de 500 a 1.500 pontos)
poderão resgatar vouchers de serviços ou produtos a serem retirados nas empresas
parceiras. Empresas parceiras:
Emagresse Emagrecimento e Estética
Arezzo
Doramila
Restaurante Alecrim
Ricardo Vieira Jóias

Buddha Spa

Está incluso na premiação das viagens:
- Aéreo de ida e volta partindo de Vitória ES;
- Translado do aeroporto até o hotel (ida e volta);
- Hospedagem com café da manhã;
- Despache de uma bagagem de 23Kg
Não estão inclusos na premiação, custos com outra alimentação dentro e fora do
hotel ou translado do hotel para qualquer outro destino,que não tenham sido citados
acima.
As viagens serão em grupo e em data determinada pela promotora do programa.
Não podendo ser ajustada a necessidade dos ganhadores. A Emidio Pais se
compromete a informar a data das viagens com antecedência (no término do período
cumulativo dos pontos), para melhor programação dos ganhadores.
Com relação a utilização do voucher das lojas parceiras, poderão ser resgatados
valores múltiplos de R$ 100,00 (cem reais). Os mesmos deverão ser resgatados em
até 30 dias após a solicitação no site. No caso de não serem utilizados nesse
período, os pontos expiram e não poderão ser devolvidos.
Os descontos normalmente concedidos pelas lojas parceiras, nas compras a vista,
não se aplicam ao resgate do voucher.

PARCEIROS EMIDIO PAIS
A Emidio Pais possui parceiros que também possuem programas de relacionamento.
Os especificadores que participarem do Programa Experiência, também ganharão
pontos nos programas dos parceiros.
OUTRAS INFORMAÇÕES
Ao término do período de acúmulo, o especificador é automaticamente reclassificado
nas categorias do programa de acordo com o valor em especificações acumulado no
período.
Após o término do "Período de Acúmulo", o valor acumulado em especificações é
zerado e inicia-se novo "Período de Acúmulo".
Downgrade: durante o período de acúmulo, o especificador poderá ter um
downgrade, caso seu desempenho não tenha sido suficiente para ele manter sua
classificação.
Não será feito o downgrade de nenhum especificador durante o "período de
acúmulo", apenas ao final do término dos 12 meses de acúmulo.

Manter a Categoria: durante o período de acúmulo, o Especificador poderá manter
sua categoria, visto que ele teve o mesmo desempenho do ano anterior.
Upgrade: durante o "Período de Acúmulo" de 12 meses, ao somar o valor necessário
para subir de categoria, o especificador será reclassificado automaticamente, sem ter
a necessidade de aguardar o término do "Período de Acúmulo" de 12 meses.

Os valores relativos a compras adquiridas antes do período da promoção não serão
computados para fins da promoção, mesmo que a entrega desses produtos seja
realizada durante o período da promoção.
Será considerado o valor líquido das especificações convertidas em compras, não
sendo computadas as devoluções e cancelamentos.
Os pontos acumulados no Programa Experiência Emidio Pais serão válidos para
resgate pelo período de 12 (doze) meses, a partir do crédito de pontos na conta
corrente de pontos do participante. O prazo de validade dos pontos poderá ser
alterado pela Emidio Pais mediante aviso prévio aos participantes.
Os pontos não resgatados após 12 (doze) meses contados do crédito na conta
corrente de pontos do participante serão automaticamente expirados/cancelados,
independentemente de aviso prévio, e não poderão mais ser utilizados pelos
participantes.
As atualizações dos pontos no site ocorrerão uma vez por mês. Devido ao fato de
que a pontuação é retroativa, o saldo de pontos referentes aos meses de janeiro a
agosto de 2019, poderão só estar disponíveis para consulta no site, em setembro de
2019.
Os especificadores cuja pontuação ficar entre duas categorias, poderá receber um
upgrade, passando a utilizar os benefícios da categoria de maior valor entre as duas.
Bastando ser ativo nas participações dos eventos, disponibilização de conteúdo e
outros, para ganhar pontuação extra.
Especificadores que tiverem sócios ou que trabalharem para o mesmo escritório,
constando o mesmo CNPJ em seus cadastros, podem transferir pontos entre si.
O participante do programa não poderá resgatar viagens para terceiros.
Os pontos não serão devolvidos caso haja cancelamento da viagem já resgatada, ou
no caso do voucher não ser resgatado em 30 dias após a solicitação no site.
Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro.
As providências de documentação para a realização de viagens, tais como,
passaporte, carteira de identidade, vistos de entrada em países que assim o exigem,
vacinas e outros documentos necessários são de total responsabilidade do
participante, quando o caso comportar.

Os ganhadores concordam em ceder gratuitamente à promotora, o uso da sua
imagem, nome e voz para divulgação dos resultados do programa em todo e
qualquer tipo de veículo de comunicação e canais oficiais da promotora.

