
Estamos buscando parceiros para nossas promoções de cupons de desconto !

Divulgue aos seus contatos, que sejam potenciais compradores, seu código único de afiliado em
nossa loja virtual no link https://www.tecnomidia.com.br/promo.aspx.

Como atrativo o seu comprador receberá um cupom de 5% de desconto sobre os itens da lista.

O comprador, após inserir seu código único, será direcionado ao link de sua página promocional, onde
todos os produtos da sua promoção estarão divulgados.

Nesta página o comprador poderá filtrar os produtos por departamento ou marca.

Se o comprador efetuar a compra de algum produto de sua lista de promoção, você receberá 5%
sobre o valor do produto comprado !

O seu link e código promocional podem ser distribuídos não só via folheto, mas via qualquer meio de
comunicação (Whatsapp, Facebook, Instagram etc.). Quanto e quando quiser, apenas tomando cuidado para
divulgar informações corretas dos produtos.

Você poderá acessar seu relatório das vendas realizadas com seu código promocional no link:
https://www.tecnomidia.com.br/promo_relatorio.aspx .

Você receberá uma mensagem , por email ou whatsapp , aprovando a parceria e poderá verificar as
imagens que pode usar em sua parceria para divulgar e promover seu código : (pegue os links das imagens ,
faça download e insira seu código nelas)

“Você foi aprovado para participar do programa de afiliados da Tecnomidia

Com seu cupom, você poderá compartilhar para seus contatos de qualquer forma , seja por mídias
sociais , WhatsApp, facebook, twitter, blog, site e etc

Se quiser compartilhar esta parceria de afiliados com os amigos é só enviar o link do formulário :
https://goo.gl/R6ZJk2

As regras para a parceria estão em :
http://www.tecnomidia.com.br/2007/cupom/promocao_parceiros-cupom.pdf

Junto com os dados de acesso para verificar seus pedidos que foram pagos pelos parceiros .

O seu código de parceiro é : xxx (não deve ser divulgado)

E a página de acesso às suas promoções são: http://www.tecnomidia.com.br/promo.aspx?cod=xxx

O seu código de cupom , único que pode usar é (para divulgação) : XXXXXX

Este são os links do folheto de distribuição (que também pode imprimir):
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Em JPG : http://www.tecnomidia.com.br/2007/cupom/folheto-campanha-ud-tecnomidia.jpg
Ou PDF : http://www.tecnomidia.com.br/2007/cupom/folheto-cupom-tecnomidia-parceiros-ud.pdf

E estes são os links que pode compartilhar : (edite antes e insira seu código de cupom XXXXXX no
espaço em branco)

Em JPG :
1417x14717 pixels http://www.tecnomidia.com.br/2007/cupom/folheto-ud-tecnomidia.jpg
1000x1000 pixels: http://www.tecnomidia.com.br/2007/cupom/folheto-ud-tecnomidia-1000x1000.jpg
800x800 pixels: http://www.tecnomidia.com.br/2007/cupom/folheto-ud-tecnomidia-800x800.jpg
600x600 pixels: http://www.tecnomidia.com.br/2007/cupom/folheto-ud-tecnomidia-600x600.jpg
400x400 pixels: http://www.tecnomidia.com.br/2007/cupom/folheto-ud-tecnomidia-400x400.jpg

Boa Sorte

www.tecnomidia.com.br
11-33521199
11993985385 – whatsapp “

Enviaremos seu código promocional, assim como o número de sua promoção em até 5 dias úteis após
o cadastro aprovado (o número da promoção não deve ser divulgado, apenas o código promocional, pois, se
for divulgado, qualquer um terá acesso ao seu relatório).

Veja esta página de promoção de exemplo :
https://www.tecnomidia.com.br/promo.aspx?cod=87

Poderia divulgar o departamento de Chá e café por exemplo : compartilhando o link
https://www.tecnomidia.com.br/promo.aspx?cod=87&cod_tipo_produto=92
e com o código de cupom 123456

Poderia divulgar a marca Bohemia compartilhando o link :
https://www.tecnomidia.com.br/promo.aspx?cod=87&cod_marca=229
e com o código de cupom 123456

E verifique o relatório de vendas usando :
https://www.tecnomidia.com.br/promo_relatorio.aspx .
com o código de cupom 123456 e número da promoção :87

É importante ressaltar que apenas efetuaremos a transferência de valores devidos acima de R$30,00 .
Se for transferência para contas Bradesco ou Itaú, não haverá taxa de transferência, senão a taxa de
transferência será descontada do valor a transferir.

Regulamento:

1. Apenas um cupom poderá ser utilizado por pedido.

2. O código do cupom deve ser inserido sem alterações

3. O benefício do cupom de desconto é válido para compras aprovadas com qualquer forma de pagamento

aceita no site www.tecnomidia.com.br
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4. A compra só se torna efetiva quando os pedidos são liberados pelo financeiro para montagem e

expedição, isto é, após o pagamento do boleto bancário, realização do depósito bancário e aprovação integral e/ou

a aprovação da administradora do cartão e da Tecnomidia.

5. Os cupons não são cumulativos entre si, não sendo possível a utilização de dois cupons em uma mesma

compra.

6. O Cliente deve escolher a forma de pagamento e a forma de entrega para finalizar o pedido.

7. O valor do desconto é válido apenas para os produtos vendidos e entregues pela Tecnomidia, e

pertencentes a lista da promoção.

O desconto será concedido sobre o valor do produto, excluindo-se o valor do frete.

Em nenhuma hipótese será revertido em dinheiro.

8. O benefício destina-se unicamente aos clientes, não podendo ser objeto de comercialização por

terceiros.

9. Em caso de cancelamento da compra devido a arrependimento, troca ou devolução, o valor a ser

restituído será o mesmo do pagamento efetuado, já incluído o desconto.

10. Os cupons não utilizados até o fim da promoção serão cancelados automaticamente, sem direito a

qualquer tipo de restituição ou ressarcimento.

11. A participação na promoção implica a aceitação total e irrestrita pelo cliente de todos os itens deste

Regulamento, seus termos e condições.

12. O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou a Promoção suspensa e/ou cancelada por motivo de

força maior ou qualquer outro fator ou motivo imprevisto, que esteja fora do controle da Tecnomidia e que

comprometa a Promoção.

13. Esta promoção pode ser encerrada sem aviso prévio.

14. Os itens inseridos nas promoções, podem ser alterados (inclusão, exclusão ou alteração das

informações ou preços dos de itens, a qualquer momento, sem aviso prévio)

15. Como a lista dos itens da loja é dinamica, produtos podem também ficar fora de estoque, fora de loja ou

ter lançamentos novos em sua lista a qualquer momento.

16. A parceria de Cupons é realizada entre a Tecnomidia e o afiliado , e não possui nenhuma forma de

vínculo trabalhista com a empresa, sendo solicitada por vontade própria do afiliado (pessoa física, com CPF e

conta bancária), não havendo relação de subordinação, obrigações de trabalho e horários . Podendo ser realizado

eventualmente e de acordo com a vontade do afiliado.

17. A Tecnomidia não dá ordens aos afiliados, nem coordena a parceria . Apenas define as regras da

parceria , e o afiliado faz sua divulgação na hora , onde e como desejar de acordo com estas regras.

17. Quaisquer dúvidas, sugestões e/ou reclamações poderão ser encaminhadas por meio do telefone (11)
3352.1199 , WhatsApp 11-9939985385 ou pelo e-mail lojavirtual@tecnomidia.com.br.

Boa Sorte !!
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