
 

 

Regulamento Promoção Drivers HDC Hinor 
 
 

Serão premiados os cinco melhores vídeos que mostrarem seu sistema de 
som Hinor tocando com toda potência. Para participar, é preciso produzir um vídeo 
de aproximadamente 1 minuto, postar no Youtube e enviar o link do vídeo para o 
email: 
 

impulsionandoatitudes@hinor.com.br 
 
A promoção tem validade em todo o território nacional e qualquer pessoa 

física pode participar. 
 
Regras do email 
 
O campo “assunto” (título do email) deverá conter o nome da promoção 

(Drivers HDC Hinor) e no corpo do e-mail, o nome completo do participante, o link do 
vídeo e telefone para contato.  

 
O e-mail utilizado para enviar o vídeo deve ser o mais utilizado pelo 

participante, pois será através desse que a Hinor entrará em contato com os 
ganhadores.  

 
Observação: Será enviado um email de confirmação de recebimento do 

vídeo. Tal email, entretanto, não confirmará que o vídeo cumpre os quesitos 
necessários para concorrer aos prêmios. 

 
 
Regras do vídeo 
 
O vídeo deve ser produzido, obrigatoriamente, pelo participante inscrito. 
 
Deverá ter no mínimo 45 segundos e no máximo 1 minuto e meio.  
 
O vídeo deve estar postado no Youtube. Não serão aceitos vídeos 

postados em outros canais de vídeo.  
 
Devem aparecer somente equipamentos de som com a marca Hinor e é 

obrigatório que o falante Hinor seja identificável.  
 
O equipamento deve estar tocando.  

 
 Prazo 
 
 A promoção terá duração de 3 meses para envio dos vídeos, mais 15 dias 
para votação dos melhores vídeos.  
 

Os links dos vídeos deverão ser enviados via e-mail impreterivelmente até o 
dia 06/06/2011. 
 
 Julgamento e escolha dos vídeos 
 

A Hinor selecionará os 5 melhores vídeos, que serão postados no 
Impulsionando Atitudes no dia 20/06/2011.  



 

 

Os critérios avaliativos serão: Exploração da imagem da marca Hinor, 
criatividade da situação do vídeo.  

 
Durante os 15 dias seguintes (de 20/06/2011 a 05/07/2011) os internautas 

poderão votar nos melhores vídeos, que serão premiados, conforme classificação, 
com os Drivers HDC Hinor e coolers da Hinor.  

 
 
Os 5 vídeos serão divulgados no Impulsionando Atitudes e no canal do 

Youtube da Hinor no dia 06/07/2011 
 
Premiação 
 
Primeiro colocado: Um par de Drivers HDC 2000 Hinor 
 
Segundo colocado: Um par de HDC 1000 Hinor  
 

 Terceiro a quinto colocados: Um cooler da Hinor (cada). 
 
O contato com os vencedores será feito via e-mail e os mesmos terão até 10 

dias úteis para retornar com os dados válidos (endereço e CPF) e reclamar o 
prêmio. Caso contrário, entraremos em contato com o autor do vídeo classificado 
logo em seguida (em número de votos durante o período de votação no 
Impulsionando Atitudes) e o vencedor inicial perderá quaisquer direitos à premiação. 

 
Após recebimento dos dados, o prêmio será entregue via correio em até 40 

dias úteis. 
 
 
 
 
 


