
REGULAMENTO 

INDICA VINDI 

 

1. EMPRESA PROMOTORA 

A ação INDICA VINDI é uma promoção realizada pela Vindi Tecnologia e 

Marketing SA, com sede na Rua do Paraíso, nº 148 - Bairro Liberdade - São 

Paulo/SP, inscrita no CNPJ nº 18.881.804/0001-02. 

 

2. PROMOÇÃO E PARTICIPANTES 

A INDICA VINDI é uma ação promocional direcionada para clientes e 

funcionários Vindi e que consiste na oferta de benefícios em decorrência de 

indicação de contatos que vierem a se tornar clientes Vindi.  
 

2.1 Este regulamento é válido para clientes e funcionários da empresa Vindi que 

indicarem contatos dentro do período da ação promocional.  

 

2.2 Ao aplicar indicações de contatos, o participante assume a responsabilidade 

de que o faz seguindo normas e regulamentos da empresa onde exerce sua 

função, incluindo eventuais normas interna de Compliance, e se compromete a 

não compartilhar dados e informações sem autorização prévia por ambas as 

partes envolvidas. 

 

2.3 Ao participar da campanha aplicando indicações, o participante está ciente 

de que seu nome poderá ser citado no momento de contato com a empresa 

indicada. 

 

2.4 A promoção é válida durante o período de 19 de novembro de 2020 a 31 

de Dezembro de 2020, às 23h59, horário de Brasília, podendo ser prorrogada 

a critério da empresa promotora.  

 

2.5 O prêmio é válido apenas para clientes e funcionários que registrarem suas 

indicações através do canal oficial e após as indicações firmarem contrato com a 

Vindi. 

 

2.6 Não existe um limite e indicações por participante, bem como não há um 

limite de premiações por indivíduo. 

 

2.7 As indicações passarão por validação e aquelas que no momento da 

indicação já estiverem em processo de vendas serão desconsideradas. 

 

2.8 A validação do valor do prêmio será definido de acordo com os planos em 

que as empresas indicadas se enquadram podendo ser eles Start, Pro e 

Premiu e Enterprise. A definição do plano ideal (Start, Pro, Premium ou 

Enterprise) para a empresa contratante será no momento da negociação, 

juntamente com equipe de Vendas da Vindi. 

https://docs.vindi.com.br/indica-vindi/
https://vindi.com.br/precos/
https://vindi.com.br/precos/


 

 

2.9 Os prêmios serão creditados em formato de pontuação através do site 

www.vivaexperiencias.com.br e e não poderão ser convertidos em dinheiro ou 

outro benefício equivalente.  

 

2.10 A premiação terá seu valor determinado após a empresa indicada 

fechar contrato com a Vindi, e seguirá os seguintes critérios: 

 

Indicação convertida em cliente do plano Start: 17 pontos 

Indicação convertida em cliente do plano Pro: 35 pontos 

Indicação convertida em cliente do plano Premium:116 pontos 

1º Indicação convertida em cliente do plano Enterprise:  270 pontos 

2º Indicação convertida em cliente do plano Enterprise:  450 pontos 

A partir da 3º Indicação convertida em cliente do plano Enterprise: 630 pontos  

 

2.11 A empresa promotora terá um prazo de até 90 dias, a contar da data de 

encerramento da promoção, para disponibilização dos benefícios. 

 

2.12 Em caso de processos de vendas concluídos após a data final de 31 de 

março de 2021, considerando que a promoção já não estará em vigência, o 

prêmio não será computado, independente da data de início de contato e/ou 

indicação. 

 

2.13 As comunicações referente aos valores de vouchers conquistados e formas 

de uso serão realizadas através do e-mail cadastrado no momento da indicação.  

 

2.14 Os valores da premiação serão creditados em nome da pessoa participante 

ou empresa em que trabalha, não poderão ser transferidos para um terceiro e 

deverão ser consumidos até setembro de 2021  através do site Viva 

experiências. 

 

 
 

https://catalogo.vivaexperiencias.com.br/

