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PROGRAMA DE RECOMPENSA SOL POLEWEAR 

 

Na Sol Polewear suas fotos valem descontos    

Seja uma #sunshinepolegirl  

 

Enviei suas fotos para Sol Polewear e ganhe até 60% de descontos por compra! 

A cada foto sua publicada no instagram da Sol Polewear você ganhará 1 SOL, junte os sóis e 

troque por cupons de descontos. Cada sol vale 5% de desconto. 

 

1. Critérios para participação e generalidades 

1.2. Enviar fotos utilizando pelo menos 1 produto Sol Polewear, podendo ser roupas de 
pole dance ou acessórios; 

1.3. Apenas as fotos postadas no feed do instagram serão contabilizadas; 
1.4. Podem ser utilizados produtos de qualquer época da Sol Polewear, ou seja voê já 

pode começar a participar agora mesmo  
1.5. O desconto é válido apenas para compras online na loja oficial da Sol Polewear 

 

2. Critérios de escolha das fotos a serem publicadas 

2.1. Fotos com boa qualidade e preferencialmente no formato quadrado (square); 

2.2. Fotos que mostrem de forma clara os produtos utilizados; 

2.3. Podem ser enviadas fotos com produtos de qualquer época, porem a marca ressalva 

o direto de escolha de publicar imagens que sejam mais conveniente a mesma. 

 

3. Como Contabilizar seus pontos junto a Sol Polewear 

3.1. Cada foto postada possuirá o emoji representado por um sol  correspondondendo 

ao número de fotos publicada de cada participante, ou seja, a primeira foto postada terá 

1 emoji  , a segunda terá 2 emojis  e assim sucessivamente até a pessoa solicitar 

seu desconto ou até completar seis fotos, ou seja, ganhar seis sóis. Ao completar 6 sóis 

essa pessoa ganhará 1 cupom com 60% de desconto para utilizar na loja online; 
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3.2. Além do emoji as fotos serão marcada com a tag #sunshinepolegirl, dessa forma fica 

mais fácil encontrar suas fotos e verificar a quantidade de fotos que já foram publicadas; 

3.3. Após completar 6 sóis acumulados recomeça a rodada e você pode continuar 

participando normalmente.  

 

4. Como Enviar as fotos 

 

4.1. As fotos devem ser enviadas para o whatsapp +55 71 992333495; 

4.2. Sempre que enviar as fotos deverá colocar seu nome de instagram na legenda da 

foto 

 

*Programa válido a partir de 12/04/2019 

 


