REGULAMENTO
Campanha "A Helioprint vai levar você pra visitar a Drupa 2020"

A DRUPA 2020, Feira de Equipamentos de Impressão, PréImpressão e
Impressão Digital, acontece no período de 16 a 26 de junho de 2020, na
cidade de Dusseldorf, Alemanha. É um dos mais esperados eventos e centro
das atenções dos Profissionais Gráficos de todo o mundo.
Para participar da campanha o participante deverá ser cliente da Helioprint, e acumular pontos em
compras de equipamentos, acessórios, suprimentos, peças e serviços elencados na campanha, durante o
período de 1 de fevereiro de 2019 a 31 de janeiro de 2020.

Pontuação por Categoria e Produtos
Na compra dos produtos e serviços da Helioprint, o participante irá acumular pontos, de acordo com a
tabela abaixo. Ao final do período estipulado para a vigência da campanha, a soma total dos pontos
acumulados irá determinar qual categoria de premiação ele atingiu.

Produto / Serviço

Marca

Pontos por R$ (Real)

Equipamentos Laser

Canon

1,5

Canon/Mimaki

0,7

Suprimentos Laser

Canon

1,0

Peças

Canon

1,0

Suprimentos Jato

Canon/Mimaki

0,7

Serviços Técnicos

Todas

1,5

Allin/Locação

Todas

1,0

Equipamentos Jato Tinta

Observação: Vendas diretas de fornecedores, em cuja operação a Helioprint seja apenas remunerada na
modalidade de comissionamento, não contarão pontos para a promoção.
Somente poderão se beneficiar da premiação da campanha pessoas maiores de 18 anos.

Categorias de premiação
PACOTE OURO
Para se beneficiar do pacote Ouro, o participante deverá atingir 150 mil pontos.

Estão inclusos no pacote Ouro
Passagens Aéreas
Independente da cidade de residência do ganhador participante, o ponto de encontro e partida será:
Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis:
Trechos cobertos pela campanha: FLN > Frankfurt > FLN, ou
Aeroporto Internacional Victor Konder Reis, em Navegantes:
Trecho coberto pela campanha: NVT > Frankfurt > NVT.
Para ambos os casos, as passagens serão em classe econômica.

Jantar Oficial Canon
Jantar oficial de confraternização a ser realizado em restaurante típico em Dusseldorf ou Colonia.

PACOTE DIAMANTE
Para se beneficiar do pacote DIAMANTE, o participante deverá atingir 295 mil pontos.

Estão inclusos no pacote Diamante
Passagens Aéreas
Independente da cidade de residência do ganhador participante, o ponto de encontro e partida será:

Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis:
Trechos cobertos pela campanha: FLN > Frankfurt > FLN, ou
Aeroporto Internacional Victor Konder Reis, em Navegantes:
Trecho coberto pela campanha: NVT > Frankfurt > NVT.
Para ambos os casos, as passagens serão em classe econômica.

Hospedagem
A acomodação será em hotel de categoria turística, apartamento duplo com arcondicionado, telefone,
televisão e outras comodidades oferecidas pelo hotel a ser escolhido. A promoção cobrirá até 6 pernoites
em hotéis de categoria turística.

Transfer
A premiação contempla transfer (traslado) do Aeroporto de chegada até o Hotel, e do Hotel até o Aeroporto
de partida, ambos na Alemanha. Os traslados no Brasil não estão inclusos.

Ingressos da feira
Os ingressos para a Feira estarão à disposição dos participantes gratuitamente e serão entregues junto com
o kit de viagem. Serão disponibilizados ingressos para 3 dias de feira.

Seguro Assistência de Viagem
Compreendido no trajeto de chegada e saída do Aeroporto Internacional de Florianópolis.

Diária para Alimentação
no valor de E$ 50,00 (cinquenta euros) por dia.

Jantar Oficial Canon
Jantar oficial de confraternização a ser realizado em restaurante típico em Dusseldorf ou Colonia.

Roteiro Oficial (Sujeito a alterações)
Período da viagem
Dentro do período da feira, em data a ser divulgada, como a data de saída do grupo ganhador,
compreendido entre 16 e 26 de junho de 2020.

Trecho Aéreo
Saída do Aeroporto Internacional de Florianópolis ou Aeroporto Internacional de Navegantes e chegada no
Aeroporto Internacional de Frankfurt.

Hospedagem
Colônia, Dusseldorf ou cidades vizinhas, de acordo com a disponibilidade, priorizando o conforto e a
mobilidade dos participantes.

Visita a Drupa
Visita de 3 dias a feira.

Serviços não inclusos
Passagens aéreas ou terrestres no trecho compreendido entre a cidade de residência do participante e o
Aeroporto Internacional de Florianópolis ou Navegantes.
Despesas pessoais e serviços nos hotéis onde se hospedará o grupo participante, tais como SPA e sauna,
salão de beleza, serviços de lavanderia, room service, frigobar, telefone, internet, excursões, early checkin
e late checkout, boutiques, bebidas, entre outras despesas de caráter pessoal.
Participantes extras serão permitidos. Entretanto, os custos de passagens, hospedagens e demais custos
serão de responsabilidade do participante ou convidado.
As despesas do participante extra deverão ser acordadas diretamente com a empresa organizadora da
viagem (solicite informações da empresa através de nossos colaboradores, pelo telefone (47) 31444444.
Emissão de passaportes será de responsabilidade do participante.

Importante
O prêmio da campanha não pode, em nenhuma hipótese, ser comercializado ou repassado a terceiros sem
prévio, expresso e formal consentimento da Helioprint. O prêmio não é reembolsável em nenhuma hipótese.
A premiação e pontuação é individual e não pode ser cumulativa com outro CPF ou CNPJ. Será de inteira
responsabilidade do cliente apontar o CNPJ ou CPF a ser cadastrado para pontuação.
A Helioprint não emitirá extratos, sejam mensais ou anuais de pontuação para cada cliente, cabendo a esta
apurar ao final da campanha a pontuação e comunicar apenas aos clientes que alcançarem a pontuação,
objeto da campanha.
O cliente que atingir a pontuação não será obrigado a participar da viagem, porém não poderá ceder, adiar,
remarcar ou postergar as datas da viagem, estando as mesmas restritas às datas descritas neste
regulamento, da presente campanha.
A Helioprint não se responsabiliza por atrasos de vôos, mudança de itinerário ou outros transtornos
causados pela Companhia aérea ou terceiros.
Todas as dúvidas, questionamentos ou interpretações decorrentes do presente regulamento, serão dirimidas
pelos sócios da empresa, mediante requerimento expresso do consumidor que deverá ser participante.
Caberá à empresa Helioprint a decisão final sobre o fato.
Ao realizar a compra de qualquer equipamento da promoção e participando desta, o(s) cliente(s)
automaticamente concorda(m) com o presente regulamento, tendo pleno conhecimento do que está
previsto.
Outros esclarecimentos poderão ser prestados por nossos colaboradores, bastando entrar em contato
através do telefone (47) 3144  4444.

