
 

Proposta  
Calendário anual de datas comemorativas 2019 

 

Show de Prêmios ACIAI é uma campanha de caráter anual, idealizada 
com intuito de promover o comércio indaiatubano, fidelizando clientes 
com sorteios de prêmios de alto padrão em datas comemorativas, 
realizada com total apoio da Prefeitura Municipal a campanha que já 
está no seu terceiro ano consecutivo, vem  trazendo inúmeros 
benefícios aos comércios participantes, pois trata-se de um incentivo 
para o consumo, o cliente se sente valorizado e estabelece uma ligação 
direta com o lojista, o que diferencia o seu estabelecimento dos demais. 

Uma campanha totalmente autorizada pela Caixa Econômica Federal, 
que ganhou credibilidade na cidade acreditando simplesmente na 
mudança de comportamento e nos resultados obtidos através da 
fidelização e engajamento do consumidor, inspirando lojistas a fazerem 
mais pelo seu negócio. 

A campanha é aberta a participação de consumidores pessoa física, que 
realizam compras no período vigente da promoção em lojas 
participantes, em compras com valor igual ou superior a R$ 70,00 o 
cliente terá direito a uma seladinha, conforme regulamento, a seladinha 
deverá ser cadastrada no site promocional 
www.showdepremiosaciai.com.br, para que o mesmo concorra aos 
prêmios durante o ano todo. 

Tivemos em nossa urna mais de 300.000 cupons cadastrados e mais de 
50.000 CPF´s com dados recentes de consumidores, e ao final de cada 



sorteio é enviado ao lojista a relação de clientes cadastrados em sua loja 
para que o mesmo possa acompanhar os cadastros. 

A campanha Show de Prêmios ACIAI já premiou mais de 80 
consumidores, entregou mais de R$ 130.000,00 em prêmios, trazendo 
benefícios para o município como um todo, pois contribui para o 
desenvolvimento econômico da cidade, criando assim uma roda que 
sustenta todos os envolvidos. 

Para o ano de 2019, não poderia ser diferente e a promoção entregará 
aos consumidores participantes mais de R$ 100.000,00 em prêmios, veja 
a relação abaixo: 

Dia das mães, dia dos namorados, dia dos pais, dia das crianças e natal. 

*2 vales-compras no valor de R$250,00 

*2 vales-compras no valor de R$500,00 

*1 vale-compra no valor de R$1.000,00 

*1 moto 0km 

*1 carro 0km no Natal 

* Prêmio de R$500,00 em vale – compras em cada sorteio para um 
colaborador das lojas participantes ou uma moto 0km no natal. 

* Moto 0km para o lojista no Natal, (sorteio a parte). 

 

Participe da campanha aderindo uma cota participativa: 

 

Cota 1: O aderente terá direito a  todo material de divulgação da 
campanha impresso, digital e 2.500 seladinhas. 
 
Valoração: R$1.200,00 
 



Cota 2: O aderente terá direito a  todo material de divulgação da 
campanha impresso, digital e 4.500 seladinhas. 
 
Valoração: R$1.800,00 
 
Cota 3: O aderente terá direito a  todo material de divulgação da 
campanha impresso, digital e 6.500 seladinhas. 
 
Valoração: R$2.400,00 
 
Cota 4: O aderente terá direito a  todo material de divulgação da 
campanha impresso, digital e 8.500 seladinhas. 
 
Valoração: R$3.000,00 
 
Obs: 
 
Caso a empresa solicite uma quantidade maior de seladinhas, 
negociaremos valores a parte! 
 
 

**TODAS AS COTAS PODERÃO SER PARCELADAS EM ATÉ 12 VEZES! 

 

Além de todos os benefícios citados acima, a empresa participante terá 
divulgação anual de sua marca em todas as mídias de divulgação da 
campanha, tais como: outdoors, carros de som, trio elétrico, rádio Dom Pedro 
(que hoje atende as praças do Centro, Cecap e Rodoviária Municipal), rádio 
Clip FM, feira de carros da Morada do Sol, site institucional, site promocional, 
Facebook, Instagram e outros. 

Período de duração da campanha: 01/03/2019 à 11/01/2020. 

 

Participe! 


