Cooperativa de Crédito e Investimentos do Acre
SICOOB ACRE.
CNPJ: 03.528.402.0001/51

CAMPANHA
SUA ADESÃO VALE BIKE
REGULAMENTO
Campanha “Sua Adesão Vale Bike”, realizada no período de 01/03/2021 a 31/08/2021.
Campanha Adesão Vale Bike - Considerando a necessidade de captação de cotas partes e
aumentar a quantidade de sócios em nossa Singular, manter a liquidez, aumentarmos receitas,
bem como nosso capital social com novas integralizações.

Data de realização da campanha: 01/03/2021 à 31/08/2021.

a) Objetivos: Trabalhar o crescimento da base de associados PJ e PF, fortalecendo o capital
social da singular e do sócio, visando a saúde do associado, estimulando a prática de
esporte do quadro social.
b) Canais de comunicação e divulgação: Site, mídia espontânea, mídias sociais, whatsapp,
panfletos de divulgação e Banners impressos.
c) Público Alvo: Pessoas físicas e jurídicas.
d) Meta para esta campanha é de 100 novos sócios por mês.
e) Premiações ao associado que aderir a Campanha “Sua Adesão Vale Bike”, concorrerá ao
seguinte prêmio:
1. Uma Bicicleta alumino KSW aro 29 com 24 velocidades freio a disco, ao sócio que
cumprir os seguintes requisitos:
a. Se Associar a Cooperativa SICOOB ACRE, no período da campanha vigente
b. Integralizar um valor inicial mínimo de R$ 100,00 (cem reais).

c. A cada mês da campanha vigente, o associado que permanecer integralizando um
valor mínimo de R$ 100,00, ganhará um novo “número da sorte”.
d. Cada cupom é valido apenas para cada sorteio do mês vigente, o qual foi adquirido o
número da sorte.
e. Os Associados que indicarem novos sócios, e estes subscreverem o valor mínimo de
R$ 100,00 (cem reais), receberá 01 (um) número da sorte por cada indicação.
Podendo também receber um segundo número por cada subscrição mínima de R$
100,00 (cem reais) além do que já subscreve mensalmente.
f. O número da sorte poderá ser enviado através de SMS, WhatsApp ou e-mail.

Rio Branco, 01 de março de 2021.
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