Nossa torcida é por você!
Objetivo:
Criamos o Drops, um programa de incentivo e gamificação da Templum que reconhece o esforço extra que
VOCÊ faz para garantir o sucesso da implementação.
Descubra como acumular mais DROPS:
1 DROPS - Conteúdo lido | 5 DROPS - Tarefas iniciadas | 10 DROPS - Tarefas realizadas | 20 DROPS - fases
concluidas | 20 DROPS - Avanço mensal >10% acompanhado e atribuído pelo consultor |
50 DROPS - Participou de Webinar, Mentoria e masterclass | 50 DROPS - Concluiu o mês com status “Em
dia” | 100 DROPS - Concluiu o mês com status “Adiantado” | 100 DROPS - Realização de Auditoria Interna |
300 DROPS - Conseguindo a certificação! | 1.000 DROPS - Indicação que fechar contrato.
Vigência da Campanha e Participantes:
A campanha NOSSA TORCIDA É POR VOCÊ terá duração de 7 meses – Março a Setembro. Poderão
participar todos os interlocutores de contratos ativos na plataforma.
Sobre os prêmios:
Prêmio de resgate: Todos os clientes ativos e adimplentes poderão trocar seus DROPS por vale compras no
Submarino.com, ao término da consultoria. A troca é realizada dentro da plataforma através do menu Perfil
> Extrato e resgate de DROPS.
Super Prêmio Anual - Nossa torcida é por você: Em 15 de Outubro os 10 clientes que tiverem o melhor
desempenho no período (de Março a Setembro) participarão do sorteio de uma TV 75 polegadas 4K.
Regulamento:
1.

O prêmio (TV 75 polegadas 4K) é destinado exclusivamente ao interlocutor ganhador, não podendo ser
cedido e nem transferido para outros participantes e por isso o cadastro deve estar sempre atualizado.

2.

O vencedor do sorteio não poderá receber o valor do prêmio em dinheiro.

3.

Havendo cancelamento de contrato por qualquer motivo, durante a vigência da Campanha, os pontos
que foram atribuídos a esse contrato serão cancelados.

4. Os resultados da Campanha são divulgados mensalmente, com sua posição no ranking, através de
publicação em sites e redes sociais da Templum Consultoria.
5.

O prazo para a Templum Consultoria apurar os resultados será até o 6º dia útil do mês subsequente.

6. Todas as emissões da NF e do envio do prêmio serão feitas em nome de pessoa física.
7.

Qualquer situação não prevista neste regulamento, questões complementares ou de interpretações,
será decidida por um comitê constituído pela Templum Consultoria.

8. A participação nesta Campanha implica no total reconhecimento e aceitação das condições descritas
neste Regulamento.
9. Para fins de premiação da Campanha e de seus resultados parciais e finais, todos os participantes
autorizam a utilização de seu nome de pessoa jurídica, imagem, som de voz, ou quaisquer outros meios
de mídia ou comunicação que possam ser utilizados pela Templum Consultoria, sem qualquer ônus.
Não será divulgado (externamente) qualquer número que seja de interesse particular do participante.

