
Regulamento da ação “Restaure sua história” 
 

1. OBJETIVO GERAL 

O presente regulamento tem como objetivo estabelecer as regras para a ação “Restaure             

sua história”, promovida pela Casa Treter nos meses de Outubro e Novembro de 2019.              

Essa ação premiará a melhor história envolvendo uma história emocionante envolvendo um            

estofado com a restauração completa  do mesmo pela referida empresa. 

 

2. PERÍODO DA AÇÃO 
As inscrições para a ação estarão em vigor nos meses de Outubro e Novembro de 2019,                

nas datas estipuladas no cronograma. Contato com o vencedor, restauração do estofado,            

divulgação e demais momentos da ação prosseguirão ao longo do mês de Dezembro de              

2019.  

 

2.1 Cronograma 
21 de Outubro de 2019 - Lançamento da ação. 

21 de Outubro de 2019 - Início do período de inscrições para a ação. 

23 de Novembro de 2019 - Encerramento do período de inscrições para a ação. 

23 de Novembro de 2019 - Início do período de avaliação das inscrições. 

26 de Novembro de 2019 - Encerramento do período de de avaliação das inscrições. 

27 de Novembro de 2019 - Contato com vencedor(a) da ação. 

Dezembro de 2019 - Produção e execução da divulgação do resultado da campanha. 

 
3. INSCRIÇÕES 

Os interessados em participar da ação “Restaure sua história” devem encaminhar um um             

e-mail para campanha@casatreter.com.br com a história do estofado junto a uma imagem            

do mesmo ou entregá-la por escrito com imagem impressa pessoalmente na sede da Casa              

Treter, na rua Rua Guaporé, 591, no Centro de Santa Rosa. As inscrições podem ser feitas                

do dia 21 de Outubro até o dia 23 de novembro.  
 
 
 
 
 
 



4. DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO 
A ação “Restaure sua história” se desenvolverá em 3 etapas. A primeira é a coleta das                

histórias emocionantes e inspiradoras, usadas como base para seleção do vencedor(a).  

 

A segunda etapa será a seleção das melhores histórias que serão escolhidas por uma              

comissão interna da empresa e assim definida em conjunto a ganhadora.  

 

A terceira etapa é composta do contato com o vencedor(a), restauração do estofado,             

entrega e registro em foto e vídeo de todas essas etapas para a divulgação final da ação                 

que ocorrerá em dezembro.  

 
5. REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO 

- Será selecionada a história mais emocionante, impactante e que possua conexão           

com o estofado. 

- A ideia de renovação envolvida no final de ano será considerada um diferencial. 

- Demais critérios, análises e escolha do vencedor(a) são de responsabilidade          

exclusiva da comissão interna da Casa Treter. 

- O estofado restaurado deverá ter no máximo 3 lugares. 

- O processo de restauração será comandado pelo time de especialistas da Casa            

Treter e o vencedor(a) poderá escolher entre até 5 opções de tecidos indicados por              

eles.  

- O estofado não precisa ter origem da Casa Treter, não havendo restrição a outras              

marcas. 

- Ao se inscrever, os participantes da ação “Restaure sua história” concordam que,            

caso seja o vencedor(a), permitirá o compartilhamento do seu relato, estofado e sua             

imagem para o registro em fotos e vídeos e posterior divulgação do resultado da              

ação. 

 


