O Plano de incentivo Você na Índia com Kian encontra-se hospedado sob o domínio
www.kiantapetes.com.br/vocenaindia (“Site”), sendo organizado, administrado e promovido por
PJ Eireli, (“Realizadora”), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 09.503.106/0001-82, com sede na Al. Gabriel Monteiro da
Silva, 1719, na cidade de São Paulo (“KIAN TAPETES”), tendo por objeto a outorga de
benefícios aos profissionais atuantes no segmento de arquitetura e decoração
(“Especificadores”).
Para aderir ao Plano de incentivo o Participante deve ser pessoa física ou jurídica, com plena
capacidade civil para se cadastrar e criar uma conta perante o programa multifidelidade,
declarando e garantindo que as informações prestadas são verdadeiras, que detém os poderes
necessários para legalmente se vincular a KIAN TAPETES e que leu, compreendeu, concordou
e está integralmente de acordo com o disposto neste Regulamento. Dessa forma, menores de
18 (dezoito) anos de idade, exceto os emancipados, nos termos do parágrafo único do artigo 5º
do Código Civil Brasileiro, não poderão participar do plano de incentivo, sendo vedado seu
cadastro como Participante.
O Plano de incentivo Você na Índia com Kian tem o objetivo de difundir o uso de tapetes na
decoração de ambientes, promover os escritórios de arquitetura e design de interior além de
desenvolver o relacionamento com os clientes da Kian Tapetes.
O Plano de incentivo terá 3 Categorias
1- Fidelidade por volume de especificação.
2- Voto Juri Técnico.
3- Voto Juri Popular.
A inscrição dos Participantes é gratuita, sem a incidência de cobrança destes a título de
adesão e participação ao Plano de incentivo. A adesão dos participantes se dará
automaticamente no momento em que ele tiver uma especificação fechada na loja da Kian
Tapetes.
As inscrições dos Participantes são únicas, pessoais e intransferíveis, não sendo possível a
inscrição conjunta de duas ou mais pessoas sob a mesma identificação.
Categorias:
1- Fidelidade por volume de especificação.
Todos os participantes que atingirem a meta de R$250.000,00 em especificações fechadas
durante o período da campanha (01 de Outubro de 2018 à 28 de Fevereiro de 2019) ganharão
uma viagem com 01 acompanhante para Índia, incluso hospedagem para 2 pessoas durante 6
dias e passagem aérea de ida e volta e transfer aeroporto-hotel, hotel-aeroporto, guia local e
ingressos para a feira Índia Carpet Expo 2019 em Outubro.
Ele ganhando o benefício da Categoria de Fidelidade não impede dele participar das Categorias
de Voto do Jurí Técnico e Voto Popular, podendo assim participar das mesmas.
2- Voto Juri Técnico.
Os especificadores inscritos deverão enviar uma foto do projeto realizado (com os devidos
créditos e liberação das imagens), do ambiente com qualquer tapete adquirido no período de 01
de Janeiro de 2018 à 28 de Fevereiro de 2019 na Loja da Kian Tapetes.
O especificador poderá inscrever quantos projetos quiser por mês, será selecionado 01 ambiente
por mês pelo júri técnico, durante 06 meses para passarem a fase final. Caso a foto não seja
selecionada no mês vigente, ela poderá ser selecionada nos meses subsequentes. Na fase final
será escolhido 1 Vencedor entre os 6 melhores de cada mês.
A comissão julgadora será composta pela Carmem Alvim, Silvia Grilli, Sergio Zobaran, Rosana
Ferreira, Sandra Leise e Flavio AZM Rassekh que avaliarão o design do ambiente de todas as
fotos enviadas até o ultimo dia de cada mês (de outubro/18 a fevereiro/19).

O vencedor ganhará 01 viagem individual incluso hospedagem para 1 pessoas durante 6 dias e
passagem aérea de ida e volta e transfer aeroporto-hotel, hotel-aeroporto, guia local e ingressos
para a feira Índia Carpet Expo 2019 em Outubro.
3- Voto Juri Popular.
Todos os ambientes inscritos na Categoria de Voto Juri Técnico, automaticamente estarão
inscritos na Categoria de Voto Juri Popular e serão seguidos as mesmas regras e duração da
Categoria de Voto Juri Técnico.
O especificador poderá inscrever quantos projetos quiser durante o período do Plano de
incentivo, será criado uma área dentro do site do plano de incentivo no endereço
www.kaintapetes.com.br/vocenaindia para votação popular, através de uma conta do facebook
qualquer pessoa poderá votar, em quantos projetos quiser, mas não várias vezes em um mesmo
projeto.
O período de votação será de 11 à 29 de março de 2019, o ambiente que tiver o maior numero
de votos neste período será o vencedor e ganhará 01 tapete no valor de R$5.000,0

Todos os trabalhos deverão ser encaminhados por e-mail
(vocenaindia@kiantapetes.com.br)
Fornecer dados completos do autor ou autores: nome, RG, CPF, telefones residencial, celular e
comercial.
Fornecer crédito do fotógrafo. E se responsabilizar pelo direito de uso da imagem.
Lembrando que ao enviar o projeto para participar da campanha, automaticamente o
especificador estará cedendo todos os direitos de uso de imagem para divulgação e
propaganda do projeto e da sua imagem pessoal para a Kian Tapetes por um período
indeterminado.

