
Regulamento

Fontesville e Jade apresentam uma aventura incrível by Butterfly Tour: o Programa Ponto a Ponto. 
Um programa de relacionamento único que vai levar você a desvendar os mistérios milenares de 
Marrocos, mergulhar nas águas e na cultura de Cartageña e se entregar à pulsação vibrante de 
Buenos Aires.

Vamos lá?

Regras Básicas:

1) Cadastro e duração do programa:

O Programa Ponto a Ponto tem início em 05/04/2019 e termina em 31/12/2019. Podem participar 
todos os profissionais cadastrados no programa através do link https://www.persianasfontesville.
com.br/programa-ponto-a-ponto, bastando preencher seu nome, documento de identificação, data 
de nascimento, e-mail, telefone de contato, e concordar com os termos do regulamento desta promoção.

2) Pontuação

Pontua o profissional que indicar a Jade ou a Fontesville aos clientes. Cada R$ 1 (um real) em 
compras realizadas, em qualquer das duas lojas, vale 1 (um) ponto. 

 2.1) Validação dos pontos totais: o participante precisa ter um mínimo de 30% (trinta 
porcento) dos pontos conquistados em cada loja para concorrer aos prêmios.
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 2.2) Bônus mensais: acima de 10.000 (dez mil) pontos conquistados em um mesmo mês 
na mesma loja, o participante recebe mais 10% (dez porcento) do valor atingido naquele mês em 
pontuação.

 2.3) Outras bonificações: 

  2.3.1) Estar junto com o cliente para escolha dos produtos e negociação dá ao 
participante mais 10% (dez porcento) de pontos pela compra efetivada.

  2.3.2) Se, em um mesmo projeto, o cliente indicado comprar no mesmo mês produtos 
Fontesville e Jade, o participante receberá mais 10% (dez porcento) de pontos pela compra efetivada 
em cada loja.

  2.3.3) Caso o participante se enquadre no item 2.3.2 e tenha acompanhado o seu 
cliente nas duas lojas (item 2.3.1), ele receberá 20% (vinte porcento) de pontos sobre a compra 
realizada para aquele projeto no mês. 

3) Premiação

Os prêmios serão oferecidos aos 3 (três) participantes com maior pontuação no final da promoção, 
que se enquadrem no critério de validação dos pontos (ver item 2.1). São eles:

• 3º lugar: 4 (quatro) dias em Buenos Aires (com acompanhante), incluindo passagens aéreas, 
recepção e traslado local aeroporto-hotel, e hospedagem;

• 2º lugar: 6 (seis) dias em Cartageña das Índias (com acompanhante), incluindo passagens aéreas, 
recepção e traslado local aeroporto-hotel, e hospedagem;

• 1º lugar: 5 (cinco) dias em Marrocos (com acompanhante), incluindo passagens aéreas, recepção 
e traslado local aeroporto-hotel, e hospedagem.

 3.1) Critérios de desempate:

 No caso de empate entre dois ou mais participantes, ganha quem tiver a pontuação 
conquistada com mais equilíbrio entre as duas lojas, ou seja, o vencedor será aquele que pontuou 
o mais próximo de 50% (cinquenta porcento) com produtos Jade e 50% (cinquenta porcento) com 
produtos Fontesville.
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4) Observações gerais:

 4.1) Será firmado um contrato com os vencedores do programa constando as regras do 
resgate do prêmio:

  4.1.1) Os vencedores terão o período de 1 (um) mês para decidir sobre a data da 
viagem;

  4.1.2) A data de embarque deve ser marcada com uma antecedência mínima de 5 
(cinco) meses e, não pode ultrapassar o período de 12 (doze) meses após o anúncio dos vencedores;

  4.1.3) A viagem só poderá ser realizada fora de períodos de alta temporada e/ou 
feriados, tanto no Brasil quanto para os países de destino;

  4.1.4) Os vencedores e acompanhantes são totalmente responsáveis por toda 
documentação necessária para o embarque, inclusive vistos, vacinas, etc, bem como seu transporte 
no Brasil até o aeroporto (ida e volta para casa);

  4.1.5) Cada prêmio é pessoal e intransferível, cabendo aos vencedores indicarem seus 
acompanhantes no momento da decisão do período da viagem;

  4.1.6) Os prêmios não podem ser trocados por dinheiro;

  4.1.7) Os premiados se comprometem a enviar imagens da viagem e autorizam 
previamente a divulgação das mesmas para a divulgação em redes sociais e outros veículos, pela 
Fontesville e Jade;

  4.1.8) O roteiro de cada destino será definido pela Butterfly Tour, que também 
será responsável por todas as reservas e definições de companhias aéreas, hotéis e demais serviços 
contratados nos devidos pacotes. O número de dias de cada roteiro inclui o dia da chegada e da 
partida do local. 

 4.2) A divulgação dos premiados será realizada em data a ser divulgada posteriormente, após 
o encerramento da promoção.

 4.3) A pontuação conquistada é pessoal, ou seja, os pontos de indicação de venda serão 
acrescentados à pontuação individual do profissional, independente do escritório em que trabalha 
ou do números de profissionais deste.

 4.4) Os casos omissos neste regulamento serão discutidos e solucionados pela diretoria da 
Jade e Fontesville.


