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QUERO PARTICIPAR,
COMO FUNCIONA?
Para participar é simples!!! Publique no seu feed do
Instagram um vídeo autoral de até 1 minuto sambando
com Cabrochinha (disponível em todas as plataformas
digitais) e marque na legenda: 

 

@quintaldosprettos @prettosoficial @studioalexpires
@makeupkellyaparecida @studioodara15 e a hashtag
#cabrochinhadoquintal.
 

Lembre-se, se não marcar os Id's o seu vídeo não será
contabilizado. Após a publicação, fique de olho no
@quintaldosprettos pois lá serão publicados os dez
vídeos mais criativos e esses, estarão na corrida oficial
para a semi-final. 
 

Dentre todos os vídeos públicados, os cinco que tiverem
mais comentários até a data de 23/03 vão pra semi-final
que acontecerá oficialmente em nossos Storys.

 

Em nosso story cada cabrochinha terá uma enquete
aberta e a grande vencedora será a que tiver mais votos
do nosso público!
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PROMOÇÃO
Estamos procurando a Cabrochinha do Quintal! Será
que pode ser você? Se sim, você está no lugar certo! O nosso
concurso social irá eleger através de voto popular no
@instagram a ‘Cabrochinha do Quintal’ que será nomeada no
Quintal Dos Prettos | SP | 05/03/2020. Além do prestígio, a
vencedora ganhará dois ingressos vips no Quintal Dos Prettos
durante um ano à partir da data de eleição, uma sessão de fotos
com Alex Pires com maquiagem por Kelly Aparecida e cabelo
por  Odara Hair. Para garantir uma participação responsável leia
o regulamento abaixo:



QUAIS OS PRÊMIOS?
02 Ingressos VIPS (Cabrochinha + acompanhante)

durante um ano, à partir de 05 de Abril de 2020.

Faixa 'Cabrochinha do Quintal'
Sessão de fotos (06) com Alex Pires
01 diária de maquiagem por Kelly Aparecida
01 diária de cabelo por Studio Odara

 

Obervações: A Cabrochinha poderá usar as diárias de
make&hair para produção da sessão de fotos. Caso
queira usar em datas diferentes, poderá gerar custos de
deslocamento. Além disso, o prazo para uso dos prêmios
é de três meses e as datas deverão ser agendadas por
responsabilidade da vencedora.
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SE LIGA NAS DICAS:
A participante deverá ser maior de 18 anos de idade.

A vencedora precisa estar disponivel para comparecer ao
Quintal Dos Prettos de 05/04/2020.

Os storys compartilhados em nosso instagram oficial não são
válidos para a promoção, apenas os 10 públicados no feed
estarão na corrida para a semi-final.

INFORMAÇÕES FINAIS
Dia 20/03 os dez vídeos mais criativos serão publicados no
feed do Instagram @quintaldosprettos
Dia 23/04 os cinco vídeos mais comentados vão pra final nos
Storys
De 23/04 à 25/04 cada cabrochinha terá o seu destaque em
nossos storys com uma ENQUETE e a seguinte pergunta: Essa
é a Cabrochinha do Quintal?

A promoção começa à partir de 12/03/2020 e se encerra dia
27/03/2020.

A que tiver mais votos para SIM, será a vencedora anunciada dia
27/03 em uma live.



SERÁ QUE PODE SER
VOCÊ?
Você pode gravar seu vídeo na sala, no quintal, sozinha
ou com as amigas! No churrasco, na laje ou na praia! De
salto, de tênis ou deslcalço. O que importa é estar
sambando com alegria e claro, ouvindo a nova versão de
Cabrochinha, uma homenagem a todas as cabrochas do
Brasil, que vivem e amam o samba assim como a gente!!
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