Regulamento - Salão da Noiva
Sorteio “Ganhe mais de 15 mil reais em prêmios para o seu casamento”
Este é um Sorteio, intitulado “Ganhe mais de 15 mil reais em prêmios para o seu
casamento”, destinado somente para UMA pessoa física com no mínimo 18 anos de idade,
promovido pelo Salão da Noiva e que se rege pelo presente regulamento.
REGULAMENTO:
O prêmio é válido para noivo ou noiva, com data marcada do casamento, que ainda
não tenha contratado os produtos ou serviços que fazem parte da premiação.
O que fazer para participar?
• Ter um perfil no Facebook para curtir e compartilhar o post do sorteio;
• Fazer o cadastro COMPLETO no site http://www.betaranzani.com.br/salao-danoiva/
• Estar presente no dia do sorteio;
• Caso participe, você estará de acordo com o presente regulamento.
Regras
• Prêmio é válido para noiva ou noivo que já tenha a data marcada do casamento;
• Caso o noivo/noiva já tenha contratado algum serviço ou produto nas empresas
participantes, não será permitido cancelar contrato para entrega do prêmio ou ficar
com crédito do valor para retirada de outras mercadorias ou serviços;
• Não cumulativo;
• O prêmio deve ser retirado “Feito o contrato de premiação” até 30 dias após o sorteio,
com prazo mínimo 90 dias de antecedência do evento;
• Não será revertida a retirada em dinheiro, somente o produto descrito.
Prêmios
- Maison Beta Ranzani - Locação de 1 unidade vestido da noiva no valor de até R$5.000,00
(válido para 2a locação, no modelo que estiver disponível para data pretendida);
- Black Rigor - Locação de 1 unidade casaco do noivo no valor de até R$1.400,00 (válido
para modelo que estiver disponível em estoque);
- Kaskata Buffet - Almoço para os noivo e 2 convidados de até R$140,00 (4 refeições no
valor de até R$35,00 reais cada, somente buffet livre de terça a domingo);
- Simone Silva - Convites e embalagens especiais até R$350,00 lágrimas de alegria e kit

personalizado de banheiro (lágrimas de alegria são lencinhos personalizados para os
convidados que se emocionam durante a cerimonia. O kit de banheiro, são caixinhas
personalizadas para engov, neosaldina, eno, band aid, cotonetes, lixa de unha, desodorante e
enxaguante bucal);
- By Rogério Gomes - Uma produção de beleza para casamento civil, noivo e noiva, no valor
de até R$300,00 (de acordo com disponibilidade de data, incluso cabelo, maquiagem e
cílios);
- Hotel Caiuá - Uma per noite na suíte nupcial no hotel de Umuarama no valor de até
R$610,00 (de acordo com disponibilidade de data, incluso estacionamento e café da manhã);
- Marquinhos Dutra - Uma locação de máquina de papel picado no valor de até R$300,00
(de acordo com disponibilidade de data, incluso papel picado, retirada e devolução no local,
não incluso frete);
- Gabyza Cabeleireios - dia da Noiva no valor de R$1.700,00 (incluso, produção cabelo e
maquiagem, pedicure e manicure – sem decoração, teste de penteado, designer de
sobrancelha, banho aromático, lanche, de acordo com disponibilidade de data);
- Coisa de Homem Barber Club - dia do Noivo no valor de R$650,00 (Corte e produção de
cabelo, barba hidratação facial, massagem podal 20min, mão, maquiagem, making off,
consumo no bar de até R$100,00 tábua de frios, de acordo com disponibilidade de data).
- Bruno Alberti - 01 Pista de dança no valor de R$550,00 (impressão digital lona) 3,00x3,00
+ ARTE + INSTALAÇÃO EM UMUARAMA. Ganhador de outra cidade, frete de R$0,95
km rodado.
- Caiuá Centro de Eventos - Locação do centro de eventos no valor de R$4.500,00
(conforme disponibilidade da empresa).
- Lígia Grisolia - Doces finos no valor de R$300,00 (conforme disponibilidade do
fornecedor).

