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COMPRE & GANHE  
20% DE CRÉDITO NA SUA PRÓXIMA COMPRA 

 
1. PERÍODO  
 
Pedidos realizados no ciclo de Janeiro de 2020 (válidos para acúmulo) e resgates realizados 
nos ciclos de Fevereiro e Março de 2020 
 
2. PARTICIPANTES 
 
Consultores ativos do Grupo Hinode Brasil que realizaram mais de 250 pontos no ciclo de 
Janeiro de 2020 
 
3. MECÂNICA E PREMIAÇÃO 
 
Receba 20% do valor gasto nos pedidos de Janeiro nos meses de Fevereiro e Março 
 
 
Para participar é necessário ativar o gatilho da promoção para acúmulo de créditos. A partir 
de 250 pontos de compras no ciclo de Janeiro o gatilho da promoção será ativado. Para usar 
os créditos acumulados será necessário realizar nos meses de resgate (Fevereiro e Março) 
no mínimo 250 pontos de compras em cada mês. 
 
Se não usar os créditos da promoção em um dos meses o mesmo não vai acumular para o 
próximo mês. 
 
Receba 10% do valor das compras de Janeiro em Fevereiro e mais 10% em Março. 
 

Requisitos - Acúmulo Janeiro Janeiro Janeiro Janeiro 

Pontuação 200 250 600 1000 

Ativa Promoção ? NÃO SIM SIM SIM 

Créditos NÃO GANHA 20% do valor das 
compras de Janeiro 
para usar 10% em 
Fevereiro e 10% em 
Março 
 

20% do valor das 
compras de Janeiro 
para usar 10% em 

Fevereiro e 10% em 
Março  

20% do valor das 
compras de Janeiro 
para usar 10% em 
Fevereiro e 10% em 
Março 

Valores de referência 
aproximados 

208 pontos = R$ 
362,00 

252,50 pontos = 
R$437,90 

609,20 pontos = R$ 
1.057,25 

1022,10 pontos = R$ 
1.763,70  

Créditos da 
Promoção (*) 

NÃO GANHA R$ 87,58 ( R$ 43,79 
em Fevereiro e R$ 
43,79 em Março 

R$ 211,45 ( R$ 
105,72 em Fevereiro 
e R$ 105,72 em 
Março 

R$ 352,74 (R$ 176,37 
em Fevereiro e R$ 
176,37 em Março 

 Valores de exemplos de pedidos para ilustração dos créditos  
Para o resgate os créditos são limitados a 20% da pontuação do pedido 
 

Requisitos Resgate 
dos créditos  (*) 

Fevereiro Fevereiro Março Março 

Pedido no mês de 
Resgate 

250 (mínimo) 200 250 (mínimo) 250 (mínimo)  
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Resgate usando os 
créditos  

SIM NÃO SIM SIM 

Limite de uso no 
mesmo pedido 

Até 20% do pedido 
poderá ser usado 
com os créditos da 
promoção  

NÃO usa cashback Até 20% do pedido 
poderá ser usado 
com os créditos da 
promoção 

Até 20% do pedido 
poderá ser usado 
com os créditos da 
promoção 

*O resgate dos créditos deverá ser realizado ao acumular o mínimo de 250 pontos nos meses de resgate e o valor do 
crédito terá variação conforme valor total do pedido, limitado a 20% do valor do novo pedido. 
 
Exemplo: Consultor em Janeiro acumulou 1.000 pontos e possui R$ 176,37 de credito para resgatar no mês de Fevereiro. 
Se no mês de Fevereiro realizar o pedido mínimo de 250 pontos poderá resgatar R$ 87,58 ao completar 250 pontos e terá 
ate o final do ciclo para realizar novas compras e usar todos os seus créditos de resgate. Creditos que não forem usados 
não se acumulam para uso em Março 
 

 
4. PROCEDIMENTO NO ESCRITÓRIO VIRTUAL 
 
O crédito será disponibilizado para uso na tela de pedidos nos meses de resgate da 
promoção. Durante o mês de Janeiro o consultor poderá utilizar a sua pontuação pessoal 
(PP) para acompanhamento desta promoção.  

 
 
 5. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A premiação é pessoal e intransferível 

Revendedores não participam da Promoção Compre e Ganhe 

A Campanha é válida para a operação do Grupo Hinode no Brasil nos ciclos de Janeiro 
(acúmulo) e Fevereiro e Março (resgate do acumulado em Janeiro) 

A promoção é elegível para consultores que realizaram no mínimo 250 pontos durante o 
ciclo de Janeiro e que nos meses de resgate, Fevereiro e Março também realizaram no 
mínimo 250 pontos 

O resgate estará disponível a partir do dia 10 de Fevereiro para os consultores que 
cumpriram o requisito mínimo de realizar 250 pontos no ciclo de Fevereiro. Em março o 
resgate estará disponível a partir de 1 de Março para os consultores que cumpriram o 
requisito mínimo de realizar 250 pontos no ciclo de Março. 

O resgate deverá ser realizado exclusivamente nos ciclos de Fevereiro e Março 

Se o valor de créditos disponíveis referente ao mês de Fevereiro não for usado durante o 
ciclo ele não será acumulado para utilização em março ou em qualquer outro ciclo 

O saldo de créditos será usado exclusivamente para recompras (compra de produtos) 

A pontuação que será creditada não é bonificável nem qualificável e deverá ser usada 
apenas para o resgate de produtos no ciclo correspondente 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela coordenação da campanha, a 
qual nomeará dois integrantes responsáveis pela análise e, após concluída, publicará o 
resultado para todos os participantes 


