
 

SORTEIO BOX BF PET - INSTAGRAM 

 

Para concorrer você precisa:  

1 - Tirar uma foto sua ou do seu pet em nosso stand (no totem ou nos box pets); 

2 - Postar a foto em seu Instagram com a hashtag #meuboxpetbf e marque 

nosso perfil @bf.colchoes 

3 - Siga nossa página no Instagram e cruze os dedos! 

 

REGULAMENTO: 

01. As pessoas que marcarem nos comentários perfis empresariais e/ou de 

marcas, personalidades ou fake serão desclassificadas.  

02. Podem participar pessoas residentes em Maringá-PR ou Região 

Metropolitana, desde que se comprometam a retirar o prêmio em nossa loja 

física na, Av. Tamandaré, 155, em Maringá - PR. Funcionários estão vetados. 

03. Serão válidos os comentários postados até 16h, do dia 28/05/2019. E o 

resultado será divulgado até às 18h do mesmo dia em uma nova publicação no 

Instagram @bf.colchoes.  

04. Para participar é necessário seguir as regras acima descritas. Respeitando 

todos os itens, você estará concorrendo a uma caminha pet com cabeceira da BF 

Colchões. 

05. O sorteio será feito pela ferramenta online sorteiogram.com no dia 

28/05/2019. 

06. Os ganhadores deverão entrar em contato com a BF Colchões, por 

mensagem direta no Instagram, para enviar dados pessoais e combinar a 

retirada do prêmio. Esse contato deve acontecer, no máximo, até o dia 

29/05/2019 às 16h. Caso contrário, um novo sorteio será realizado.  



 

 

07. O prêmio não poderá ser trocado por outro produto ou pelo valor em 

dinheiro. A retirada será combinada diretamente com o ganhador. 

08. A BF Colchões reserva-se o direito de alterar quaisquer itens deste 

regulamento visando o bom desenvolvimento da ação.  

09. Qualquer situação não prevista neste regulamento será resolvida pela equipe 

de marketing da BF Colchões em até 48 horas a partir do ocorrido. 

10. Este sorteio tem caráter exclusivamente promocional e não implica qualquer 

modalidade de pagamento por parte dos participantes, não sendo, portanto, 

necessária a aquisição de nenhum produto, bem ou serviço.  

11. Os participantes declaram ter lido e estarem de acordo com o presente 

regulamento do concurso e de suas condições, que estão à disposição na página 

no Instagram da BF Colchões.  

 


