
Regulamento da ação Dia dos Namorados North Shopping Barretos 

 

Período: 27 de maio a 10 de junho de 2020.  

A presente ação é aberta a participação gratuita de clientes durante o período de 27 de maio a 

10 de junho de 2020 

 

Para participar o cliente deverá enviar um vídeo na horizontal com o seu companheiro (a) para 

o e-mail marketing1@northshoppingbarretos.com.br, com o nome dos dois, endereço completo, 

datas de nascimento e telefone celular (endereço e telefone deverá ser de um só).  

 

Só poderão participar maiores de 18 anos. 

 

Os vídeos e fotos não poderão ter imagens eróticas ou vulgares e serão avaliados antes de 

serem publicados no Facebook do North Shopping Barretos. 

 

Todas as postagens da ação namorados “O Amor está no Delivery” que tiverem somente uma 

letra, comentário em branco, os comentários devem ser composto por frases com no mínimo 

três palavra e emojis automaticamente desclassificará  a foto publicada.  O engajamento que 

dará a possibilidade do casal ser o escolhido deverá ter conteúdo e acima de tudo interação, ou 

seja frase completa.  

 

O casal vencedor ganhará uma noite romântica completa composta por:  

 

01 diária em apartamento casal com café da manhã no Khedi Plaza Hotel para ser usada de 12 

para 13 de junho. O check in é feito a partir das 12h e o check out até às 12h; 

 

Jantar romântico para o casal servido no apartamento do Khedi Plaza Hotel oferecido pelo 

Volentiere Restaurante & Choperia;  

 

Serviço de mesa composto por jogo americano, souplast, pratos, talheres taças e guardanapos 

de tecido oferecido pela Casa Pedro Garcia;  

 

01 garrafa de vinho tinto seco oferecido pela Adega Garcia;   

 

01 sobremesa para o casal oferecida pelo quiosque Flor do Café;  

 

01 dia de beleza feminino composto por penteado, pé e mão e maquiagem oferecido pela Dona 

Flor Salão Express;  

 

01 dia de beleza masculino composto por corte cabelo e barba oferecido pelo Sinhô Moço Salão 

Express;  

 

01 par de sapatos feminino de até R$150,00 oferecido pela Angel Shoes; 

 

01 par de sapato masculino de até R$ 150,00 oferecido pela Carllo Shoes For Men;  

 

01 look masculino (calça e camisa polo) de até R$ 250,00 oferecido pela Golfe Class; 

 

01 look masculino (camisa) de até R$ 200,00 oferecido pela Empório do Homem; 

 

01 look feminino (vestido ou saia/blusa) de até R$ 250,00 oferecido pela GLAD;  

 

01 look feminino (vestido ou saia/blusa) de até R$ 250,00 oferecido pela Arlete in Shopping; 



 

01 presente para o casal oferecido pela JJóias Premium. O presente terá valor máximo de R$ 

300,00;  

 

01 presente feminino oferecido pela Morana de até R$79,90; 

 

01 sessão de fotos exclusiva do dia romântico feitas pelo fotógrafo Márcio Oliveira;  

 

01 pernoite no Motel Leblon para ser usado no período de 15 a 30 de junho de 2020, de 

segunda a quinta-feira, não podendo ser usado em sextas-feiras, sábados, domingos véspera 

de feriados e feriados. Itens de frigobar e cardápio não estão incluso.  

 

Só serão aceitos vídeos com no máximo 30 segundos ou fotos de até 9 MB. 

 

Os vídeos ou fotos deverão ser enviados para o e-mail até 10 de junho de 2020 às 12h. O 

resultado será postado no Facebook do North Shopping Barretos no dia 11 de junho de 2020 às 

10h.  

 

O vídeo/foto que tiver mais engajamento com o público no Facebook através de curtidas, 

comentários e compartilhamentos será o escolhido a receber todos os itens da noite romântica.  

 

O casal escolhido será avisado via telefone e deverá se apresentar na administração do North 

Shopping Barretos no dia 12 de junho de 2020 das 08 às 11h para começar a fazer uso dos 

prêmios.  Os prêmios são intransferíveis. 

 

Ao enviar o vídeo para o e-mail da ação o casal concede o uso de sua imagem sem ônus algum 

ao North Shopping Barretos por um período de 90 dias do dia do recebimento. 

 

Os itens não constantes neste regulamento serão de decisão da administração do North 

Shopping Barretos. 


