




MECÂNICA CONSUMIDOR

PREMIADOS (VALE BRINDE :

Recebem na hora uma mensagem no seu 

WhatsApp (ou e-mail) comunicando se 

ganhou um dos prêmios.

Ex. “Você é um possível ganhador. Em até 

72h sua participação será validada.....”

NÃO PREMIADOS (VALE BRINDE):

A mensagem será “Obrigado pela 

participação, em até 72h o seu número da 

sorte estará disponível  no hotsite da 

promoção.

Para a primeira participação de 

cada consumidor, será enviado 

um link (nas versão WhatsApp) 

para cadastro dos seguintes 

dados:

1) CPF

2) NOME COMPLETO

3) E-MAIL

Envia uma foto do CUPOM FISCAL para o WhatsApp 

ou hotsite e informa através de ChatBot : 

“Quantos produtos foram adquiridos neste cupom 

fiscal”

Compra um sorvete Kibon ou 

Ben & Jerry’s em qualquer 

padaria e guarda o cupom 

fiscal.



Mecânica

E X T R A

Os consumidores que desejarem poderão indicar amigos 

para participar no hotsite da promoção.

Se o amigo indicado participar, o consumidor ganhará 

um número da sorte adicional para participar do sorteio.

Mapeamento de participações será feito pelo número 

do telefone do amigo indicado.



T E L A  D E  C A DA S T RO



Ao longo da campanha enviaremos mensagens via WhatsApp para os 

participantes incentivando a recompra do produto.





Quest ions and Answers

1. Quais sorvetes participam da promoção?

2. Se eu comprar 3 picolés e receber apenas 1 nota, irei participar quantas vezes?

3. Realmente preciso da nota fiscal?

4. Qual o número do Whatsapp?

5. Como será entregue os prêmios?

Todos o portfolio de Impulse e Take Home de Kibon e Bem & Jerry’s

Você participa 3 vezes, as participações são contados pelos sorvetes comprados e não pelas notas emitidas

A nota fiscal é obrigatória para participação da campanha, e também deve guarda-la até o final da campanha

(11) 98272-8165  /  (11) 98293-9521
Esses 2 números estarão presentes em todos os materiais de Ponto de Venda

Via correio será entregue um vale presente



E N X O VA L  

P D V



K i t  P r e m i u m

Banner Stopper

Adesivo
Broadside

Cartazete



incentivo
para impulsionamento das padarias



Para o CANAL

I N C E N T I V O

As 30 Padarias do Brasil que conquistarem o maior volume de 

números da sorte atrelados a seu CNPJ, serão premiadas com R$ 

2,5 mil.

Todas as padarias do Brasil participam e quanto mais os 

funcionários incentivarem o consumidor a levar o sorvete e 

mandar o cupom fiscal no whatsapp mais chances tem de 

ganhar.

Essa campanha não depende somente do volume de vendas e 

sim do engajamento da padaria em fazer suas vendas virarem 

cadastro no site, fazendo com que todo o Brasil tenha chances 

iguais.


